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 الملخص

هتدف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على  معرفة مدى مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة املعرفة، باالعتماد على 
التمكني، ، التدريب ، التحفيز :منوذج خاص يتم من خاللو دراسة مدى مسامهة أبعاد التسويق الداخلي واملتمثلة يف

اكتساب املعرفة، خزن :  يف تعزيز إدارة املعرفة من خالل عملياهتا واملتمثلة يفالتوجو حنو العمالء، االتصال الداخلي 
وللتحقق من ذلك أجريت دراسة على جمموعة من املؤسسات باستخدام املقابلة . املعرفة، املشاركة باملعرفة، تطبيق املعرفة

واالستبيان مع كل من القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، بنك اخلليج اجلزائر 
 .والبنك اخلارجي اجلزائري

فالنتائج النظرية مت التوصل إىل أن   اهلدف . ومت التوصل من خالل ىذه الدراسة إىل  العديد من النتائج النظرية والتطبيقية
الرئيسي من التسويق الداخلي ىو معرفة حاجات املوظفني والعمل على إشباعها من خالل تطبيق أبعاد التسويق الداخلي 

 أما النتائج التطبيقة فأىم ما جاء فيها أنو باستثناء التمكني واالتصال الداخلي . تدعم تطبيق اسرتاتيجيات املؤسسةاليت،
ومن خالل ذلك مت إثبات الفرضية . وجد بأن كل من التدريب، التحفيز، التوجو حنو العمالء تساىم يف تعزيز إدارة املعرفة

 .األساسية للدراسة واليت ترى بأن التسويق الداخلي يساىم يف تعزيز إدارة املعرفة

إدارة املعرفة، التسويق الداخلي، التدريب، التحفيز، التمكني، االتصال الداخلي، التوجو حنو :    الكلمات المفتاحية
 .العمالء

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

This study aims to emphasis the contribution of internal marketing in enhancing knowledge 

management. It is based on a specific model through which the dimensions of internal marketing 

(training, motivation, empowerment, internal communication, and customer orientation) are 

examined to know to which extent they contribute in enhancing the processes of knowledge 

management which are: knowledge acquisition, knowledge storage, knowledge sharing, and 

knowledge application. Therefore, a survey was conducted on a group of institutions (CPA, BADR, 

BDL, AGB and BEA) using the interview and the questionnaire. 

     A number of theoretical and empirical results are obtained through this study. The theoretical 

results concluded that the main objective of internal marketing is to know employees needs and 

satisfy them by applying internal marketing dimensions in order to support the strategies 

implementation in institutions. Empirical results show that except empowerment and internal 

communication, the dimensions of training, motivation and customer orientation contribute in 

knowledge management enhancement. Thus, the main hypothesis of the study is confirmed. 

 

 Keywords:Knowledge Management, Internal Marketing, Training, Motivation, Empowerment, 

Internal communication, Customer Orientation. 
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 ,Spodarczyk E& Szelqgowska-Rudzka K,2008)تعترب ادلعرفة من أذتن ادلوارد بادلؤسسات احلديثة

p311) حيث أشار ،Peter Druker 2014أقطي جوىرة، )أن ادلعرفة ىي ادلورد األساسي بدال من كوهنا أحد ادلوارد ،

 لذلك يتوقف مستقبل ىذه ادلؤسسات اليوم على (ص أ
انتظار ).ةمدىاإلدراكواالستثماردلواردىاغَتادللموسةاستثماراًأمثللزيادةقدراهتاالتنافسيةوزلاولةالتسلحبادلدخالدلعرفيأوإدارةادلعرف

 Karimi).فادلؤسسة اليت دتتلك معارف كبَتة تتوقع النمو والتطور يف ادلستقبل( 04، ص2006أزتد جاسم الشمري، 

P.M et al, 2011, p708) 

لذلك 
 إلىإدارهتابنجاح،ومنهذاادلنطلقتطوراالىتمامنحوتسخَتإدارةادلعرفةادلؤسساتتعتربإدارةادلعرفةمنادلواضيعادلهمة،حيثتهدفمعظم

كإسًتاتيجية تتبناىا سلتلف ادلؤسسات من أجل حتسُت أعماذلا من خالل مساعدهتا يف تنمية قدرهتا على مواكبة 
التطورات وادلستجدات واالكتشافات واالبتكارات يف عصر تشهد بو البشرية ثورة معرفية مصحوبة بثورة يف تقنية 

. مبايقودإلىتحقيقالتميزوبناءأسسراسخةللميزةالتنافسية، ادلعلومات واالتصاالت
اكتساب ادلعرفة، : وادلتمثلة يفاألساسيةالعمليات واألنشطةالتكاملبينمجموعةمنووحتقيقهذااذلدففياحلقيقةيتطلبتحقيقالتنسيق

 جهودادائمةومستمرةفيتطويرإدارةادلعرفةدلؤسسةتؤكدالدراساتعلىضرورةأنتبذالكما. خزن ادلعرفة، ادلشاركة بادلعرفة، تطبيق ادلعرفة
 .صورةالتقلعنمنافسيهاب

 ومن ناحية أخرى، ىناك عوامل سلتلفة وفعالة تتحكم يف خلق وتطبيق عمليات إدارة ادلعرفة، لذلك يستلزم على 
من اجل ضمان إنتاجيتها وبقائها (Yousefi T et al, 2014, p125)ادلؤسسات أن تويل اىتماما عميقا ذلذه العوامل

التسويق الداخلي ىو واحد من أىم العوامل، ألنو نشاط مهم . (Khameneh S.M et al, 2015, p663 )ومنوىا
 ،العمالء الداخليُتىم  من خالل األخذ بعُت االعتبار ادلوظفُت ادلؤسسة ادلوجهة بالعمالءيف تطوير 

يعتربوسيلةأساسيةفيتحسينمستوىكفاءةاألفرادوتشجيعهمعلىاإلبداعمنخاللتبادالدلعارفواخلربادتماحيوذلذىادلعارفإلىقيمةمضافكما
اذلدف الرئيسي من التسويق الداخلي ىو تطوير الوعي بالعمالء الداخليُت والقضاء على العقبات الوظيفية فللمؤسسة،ة

 (Yousefi T et al, 2014, p125).ضلو الفعالية التنظيمية

       وعليو فالتسويق الداخلي يعترب أن كل فرد يف ادلؤسسة عميل داخلي جيب عليو أن يساىم يف حتقيق أىداف 
بلبايل عبد النيب، )ادلؤسسة وأن يسوق قدراتو وإمكانياتو للموظفُت اآلخرين بادلؤسسة، وبالتايل خلق بيئة مناسبة للعمل 

وحىت يتحقق الرضا لدى كل ادلوظفُت فإن ادلؤسسة تويل اىتمامها الكبَت الحتياجاهتم حيث  تعتمد . (، ص ب2009



 مقدمة
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على تدريبهم وحتفيزىم ، ومنحهم احلرية يف أداء مهامهم  للحصول على أداء متميز وحتقيق الرضا الوظيفي وبالتايل  
وبناء . الن إرتياح ادلوظفُت يعٍت تقدمي خدمات ومنتجات ذات جودة عالية شلا يولد إرتياح العمالء. حتقيق رضا العمالء

 (Khameneh S.M et al, 2015, p663 ).على ذلك أصبح التسويق الداخلي مصدر مربح للمؤسسة

لذلك يؤكد العديد من الباحثُت بان ادلؤسسات حتتاج للتعامل مع كل من العمالء الداخليُت واخلارجيُت لتأكيد 
 حيث يرى Sum Cويؤكد على ذلك. وىذا ألن ادلؤسسة ال ديكنها إرضاء العمالء مع موظفُت غَت راضيُت.صلاحها

بأنو من أجل رعاية العمالء اخلارجيُت على ادلؤسسة أوال رعاية أولئك الذين يرعون عمالئها، الن اىتمام ادلؤسسة 
 (05، ص2017عبود سعاد، ).بعمالئها اخلارجيُت وإمهاذلا للموظفُت يصل إىل مشاكل متعددة، قد تصل إىل حد إفالسها

وكل ىذا أدى بادلؤسسات اليوم،إىل التنافس وبشكل متزايد جلذب ادلوظفُت ذوي ادلهارات العالية يف سلتلف اجملاالت 
ادلهنية، وىناك إحتمال أن ادلنافسة على ادلوظفُت يف ادلستقبل ستكون حادة مثل ادلنافسة على العمالء، لذا فادلؤسسات 

 (Berthon P et al, 2005, p167).اليت ديكن أن جتذب أفضل العقول سيكون ذلا دتيز يف األسواق

 وادلوظفُت على فوائد ادلؤسسةعملية تبادل، ونتيجة لذلك حتصل كل من وادلؤسسةىي بناء العالقة بُت ادلوظف فولذلك، 
 الفائدة بالنسبة للموظفُت ، أماىي بناء نظام فعال إلدارة ادلعرفةؤسسة الفائدة بالنسبة للمف. مرتبطة بالوفاء باحتياجاهتم

 &Spodarczyk E).ادلؤسسةىي الرضا عن استخدام ادلعرفة وادلهارات والقدرات والرغبة يف تطوير 

Szelqgowska-Rudzka K,2008, p311) ديكن القول بأن التسويق الداخلي يسهم يف حتول ادلؤسسة  إىل شلا
 (Karimi P.M et al, 2011, p708). مؤسسة تقودىا ادلعرفة

 إشكالية الدراسة: أوال

ما جيب أن يكون على توجو معظم ادلؤسسات اليوم الكثَت من اجلهد وادلال واألنشطة جتاه العمالء اخلارجيُت، ومع ذلك 
، وىو ما العمالء الداخليُت - دلؤسسةانبوظفيم املنفس القدر من األمهية ، ولكن غالبا ما ينظر إليو على أنو ثانوي ، ه

ديكن أن يتجسد من خالل التسويق الداخلي الذي يركز حقيقة على أن أساس صلاح ادلؤسسات وتفوقها يكمن يف 
 .داخلها ضمن موظفيها

لذلك تعتقد ىذه .  من ناحية أخرى تعترب إدارة ادلعرفة أحد أىم عوامل النجاح يف ظل ظروف التنافسية يف عصر ادلعرفة
.ادلؤسسات أن إنشاء إدارة ادلعرفة أمر أساسي كجزء من إسًتاتيجيتها
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عن مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز عمليات إدارة ادلعرفة وتأثَته على اكتساب ميزة تنافسية يف ادلؤسسات ، أما 
استكشفت الدراسة احلالية ىذه ادلسامهة واقًتحت منوذًجا يساعد مدراء ادلؤسسات على معرفة قيمة ادلوظفُت يف تنفيذ 

. نظام إدارة ادلعرفة وصلاحو 

وبناء على كل ما سبق ، واستنادا عليو، حاولنا يف ىذه الدراسة، معرفة كيفية مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة 
التدريب، التحفيز، التمكُت، االتصال )ادلعرفة، حىت نتمكن من تفسَت مدى مسامهة كل بعد من أبعاد التسويق الداخلي 

اكتساب ادلعرفة، ختزين ادلعرفة، : )يف تعزيز إدارة ادلعرفة من خالل عملياهتا وادلتمثلة يف (الداخلي، التوجو ضلو العمالء
 :ويف ىذا اإلطار فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول السؤال التايل. (ادلشاركة بادلعرفة، تطبيق ادلعرفة

 كيف يساىم التسويق الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة؟  

 :لإلجابة عن ىذه اإلشكالية ديكن أن نطرح التساؤالت التالية

 ىل يساىم التدريب يف تعزيز إدارة ادلعرفة؟ .1
 ىل يساىم التحفيز يف تعزيز إدارة ادلعرفة؟ .2
 ىل يساىم التمكُت يف تعزيز إدارة ادلعرفة؟ .3
 ىل يساىم االتصال الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة؟ .4
 ىل يساىم التوجو ضلو العمالء يف تعزيز إدارة ادلعرفة؟ .5

 فرضيات الدراسة   : ثانيا

 :ويف إطار سعينا لإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة، وعن التساؤالت الفرعية ديكن أن ننطلق من الفرضية الرئيسية التالية

التدريب ، التحفيز، التمكين، االتصال : يساىم التسويق الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة من خالل 
 .الداخلي، التوجو نحو العمالء

 :وديكن التحقق من الفرضية الرئيسية من خالل الفرضيات الفرعية التالية

  يساىم التدريب يف تعزيز إدارة ادلعرفة؛:الفرضية األولى .1
 يساىم التحفيز يف تعزيز إدارة ادلعرفة؛: الفرضية الثانية .2
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 يساىم التمكُت يف تعزيز إدارة ادلعرفة؛: الفرضية الثالثة .3
 يساىم االتصال الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة؛: الفرضية الثانية .4
 يساىم التوجو ضلو العمالء يف تعزيز إدارة ادلعرفة؛: الفرضية الثانية .5

أىداف الدراسة: ثالثا  

إن اذلدف الرئيسي ذلذه الدراسة ىو توضيح مدى مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة، وديكن حتقيق ىذا من 
 :خالل األىداف التالية

 فهم معٌت التسويق الداخلي بادلؤسسات اجلزائرية. 
 حتديد مدى مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة بادلؤسسات اجلزائرية. 
 معرفة العمليات األساسية إلدارة ادلعرفة وكيف يتم تطبيقها لتحقيق التطور وادلنافسة. 
 تقييم مستوى تطبيق فلسفة التسويق الداخلي بادلؤسسات اجلزائرية. 
 فهم طبيعة شلارسات التسويق الداخلي وأي منها يساىم أكثر يف تعزيز إدارة ادلعرفة. 
  التدريب، التحفيز، التمكُت، االتصال الداخلي، التوجو ضلو )معرفة درجة مسامهة أبعاد التسويق الداخلي

 .يف تعزيز إدارة ادلعرفة، وأي من ىذه األبعاد يساىم أكثر يف تنمية إدارة ادلعرفة (العمالء
 ذلا  (التدريب، التحفيز، التمكُت، االتصال الداخلي، التوجو ضلو العمالء))معرفة أي من أبعاد التسويق الداخلي

 .(اكتساب ادلعرفة، ختزين ادلعرفة، ادلشاركة بادلعرفة، تطبيق ادلعرفة ):تأثَت أكثر على كل من
  استنادا إىل استنتاجات الدراسة (توصيات)التوصل إىل استنتاجات اجلانب ادليداين للبحث وتقدمي مقًتحات . 

 

 أىمية الدراسة: رابعا

حتاول ىذه الدراسة تقدمي مسامهة بسيطة للمؤسسات اجلزائرية بشكل عام وادلؤسسات زلل الدراسة بشكل خاص 
لتحسُت أدائها من خالل االىتمام مبوظفيها وزلاولة إشباع حاجاهتم وتلبية رغباهتم باعتبارىم من أىم ادلوارد اإلسًتاتيجية 
للمؤسسة، ألن تلبية احتياجات العميل الداخلي يؤدي إىل تلبية احتياجات العميل اخلارجي، وذلك من خالل تبٍت أحد 

ذلك أن أمهية ىذا ادلوضوع تنبع من حقيقة أساسية وىي ادلكانة ادلتميزة .األساليب األساسية وادلتمثل يف التسويق الداخلي
 .  للموظفُت باعتبارىم عامل تنافسي يساىم يف خلق القيمة وحتقيق التفوق والنجاح للمؤسسات
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إن السبيل لتحقيق ادليزة التنافسية واحلفاظ عليها يتحقق من خالل امتالك ادلورد الذي يزداد كلما استخدم أكثر، 
ويصعب تقليده باعتباره يتميز بالتجدد، وىذه اخلصائص تتوفر يف مورد ادلعرفة، لذلك فإن إدارة ىذه ادلعرفة بالشكل 

والوقت ادلناسب دتكن ادلؤسسة من حتقيق ميزة تنافسية دتكنها من البقاء واالستمرار يف عصر البقاء فيو دلن ديلك معارف 
 .أفضل ويستغلها بشكل أوسع

كما تكمن أمهية ىذه الدراسة كوهنا إحدى احملاوالت اليت تدرس أحد ادلواضيع اليت ترتبط بعمل ادلؤسسات وادلتمثل يف 
التسويق الداخلي وإدارة ادلعرفة، فاستخدمت ىذه الدراسة لدراسة العالقة بُت ادلتغَتين، وإن كانت أدبيات التسويق 

الداخلي كشفت عن وجود اىتمام يف موضوع التسويق الداخلي وإدارة ادلعرفة، لكن لألسف عدم كفاية البحوث فيما 
 .  خيص العالقة بينهما، وىو ما أدى إىل اىتمامنا بالدراسة احلالية واختبار ىذه العالقة ميدانيا

   يعد ىذا ادلوضوع من الدراسات ادلهمة يف ميدان إدارة األعمال، إذ يتناول رلموعة ادلفاىيم اليت ال تزال حباجة إىل 
 .وتسهم ىذه الدراسة يف التوصل إىل فهم أعمق للعالقة بُت ىذه ادلفاىيم (التسويق الداخلي، إدارة ادلعرفة)البحث

قد تفيد ىذه الدراسة ادلؤسسات اليت هتتم هبذه ادلواضيع من خالل تبٍت نتائج الدراسة، كما قد توفر أفكارا جديدة 
 . للباحثُت األكاددييُت بغرض مواصلة البحث يف ادلوضوع و تقدمي إضافات علمية جديدة

 دوافع اختيار موضوع الدراسة: خامسا

 :كانت أبرز األسباب اليت دعت الباحث إىل اختيار ادلوضوع

  يعد موضوع التسويق الداخلي من بُت ادلواضيع اليت القت االىتمام ادلتزايد من قبل الباحثُت،لذلك فقد ركزت
 . الباحثة على موضوع التسويق الداخلي دلا لو من مسامهة حيوية يف حتسُت أداء ادلوظفُت

  ،الرغبة يف إبراز فكرة أن ضعف االىتمام بادلوظفُت يف معظم ادلؤسسات اجلزائرية وعدم تلبية حاجاتو ورغباتو
يعد من أسباب ضعف أدائها وقدرهتا على ادلنافسة احمللية والدولية، ألن أساس أي صلاح حتققو ادلؤسسة مرده 

 .ادلوظفُت
  االىتمام بكل ما يتعلق باالجتاىات احلديثة إلدارة ادلوارد البشرية، وزلاولة معرفة خصوصية ذلك يف ادلؤسسات

 .اجلزائرية
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  إختيار موضوع إدارة ادلعرفة حبكم التخصص األكادديي الذي يتناول مسائل االقتصاد اجلديد سعيا دلواكبة أخر
 .التطورات العلمية العادلية، وزلاولة للمسامهة كاقًتاح علمي يف صلاح ادلؤسسات اجلزائرية

  لدى الباحثة ميول للبحث يف مفهوم التسويق الداخلي نظرا ألمهية ىذا ادلوضوع من جهة، كما أنو ليس بادلفهوم
اجلديد وإمنا ىو فلسفة جديدة من جهة أخرى، وىذا ما جيعل الباحث نفسو قادر على إعطاء إضافات جديدة 

 .  يف سلتلف ادلفاىيم
 ومدى قدرهتا على  (التسويق الداخلي، إدارة ادلعرفة)الرغبة يف تطبيق ادلؤسسات اجلزائرية للمفاىيم اإلدارية احلديثة

 .جتسيد ذلك يف الواقع

 منهج الدراسة: سادسا

إلجراء ىذه الدراسة قمنا بإتباع ادلنهجُت االستكشايف واالختباري، فكان اذلدف من ادلنهج االستكشايف يف ىذه الدراسة 
ىو استكشاف ىيكل مفهومي يساعد يف البحث عن التفسَت والفهم اجليد للظاىرة ادلدروسة،بغية الوصول إىل نتائج 

، من خالل كيفية استغالل (التسويق الداخلي وإدارة ادلعرفة)نظرية جديدة من خالل خلق ترابط جديد بُت ادلفاىيم 
وتوصلنا من خاللو لنموذج الدراسة ادلقًتح وكذا احلال يف اجلزء . اإلطار النظري للمتغَتين يف إجياد مزج لإلشكالية

 . التطبيقي عندما وظفت ادلقابالت

كما  اتبعنا ادلنهج االختباري والذي يهدف الختبار العالقة السببية بُت متغَتات الدراسة، ومت استخدامو كذلك عند 
أما فيما .  انتهاج األسلوب الكمي يف إسقاط فرضيات الدراسة واختبارىا يف ادلؤسسات زلل الدراسة أي يف التطبيقي
فاستخدام . خيص نوع التحليل ادلعتمد فقد مت استخدام التحليل الكمي والنوعي، من خالل كل من االستبيان وادلقابلة

التحليل الكمي عن طريق استخدام االستبيان كأداة الختبار الفرضيات وحتليل وتفسَت العالقة بُت رتيع ادلتغَتات، أما 
 .استخدام التحليل النوعي فمن خالل توظيف ادلقابلة لتحليل وتفسَت العالقة بُت ادلتغَتات

 حدود الدراسة:سابعا

تقتصر الدراسة على اختبار رلموعة مفاىيم يف بعض ادلؤسسات البنكية بوالية بسكرة، واليت تيسر إجراء الدراسة 
 :التطبيقية هبا، وديكن إبراز حدود ىذه الدراسة فيما يلي

 تقتصر الدراسة على ادلوظفُت بادلؤسسات زلل الدراسة: الحدود البشرية. 
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 وادلرتبطة بالدراسة ادليدانية للقرض الشعيب اجلزائري، وبنك الفالحة والتنمية الريفية، وبنك : الحدود المكانية
لذلك يصعب تعميم نتائج ىذه الدراسة، خاصة . ،وبنك اخلليج اجلزائر،و البنك اخلارجي اجلزائريالتنمية احمللية

 .ما أخذنا بعُت االعتبار طبيعة النشاط وكذا القطاع الذي تنتمي إليو ادلؤسسات
 دتاشت ىذه الدراسة مع تشخيص العديد من اجلوانب ادلتعلقة بادلؤسسات زلل الدراسة، يف :الحدود الزمنية 

 .2018 إىل غاية أوت 2017الفًتة ادلمتدة من سبتمرب 

 ىيكل الدراسة:ثامنا

وفقا دلتطلبات الدراسة مت تقسيمها إىل أربعة فصول، فصلُت منها دتثل اإلطار النظري للدراسة حبيث حيتوي كل فصل 
 . أما الفصل الثالث والرابع يتعلق باجلانب التطبيقي. على ثالثة مباحث وكل مبحث فيو ثالثة مطالب

    ففي اجلانب النظري ، تطرقنا يف الفصل األول إىل اإلطار ادلفاىيمي إلدارة ادلعرفة مشل على ثالثة مباحث شلثلة يف 
ماىية ادلعرفة، أساسيات إدارة ادلعرفة، مث إىل عمليات إدارة ادلعرفة ومناذجها، أما الفصل الثاين فتناولنا فيو عالقة التسويق 

الداخلي بتعزيز إدارة ادلعرفة حيث أشرنا يف ىذا الفصل إىل ثالثة مباحث األول يتعلق باإلطار ادلفاىيمي وادلعريف للتسويق 
 .الداخلي، أما الثاين أبعاد التسويق الداخلي، مث قدرة التسويق الداخلي على تعزيز إدارة ادلعرفة كمبحث ثالث

أما اجلانب التطبيقي، والذي يهدف إىل إبراز التسويق الداخلي وزلاولة توضيح مسامهتو يف تعزيز إدارة ادلعرفة، وذلك من 
خالل إىل تقسيمو إىل فصلُت الفصل الثالث يتعلق باإلطار ادلنهجي واالبستمولوجي للدراسة حيث قسم إىل ثالثة 

الدراسة ادلنهجية للبحث، أما الثاين نظرة حول ادلؤسسات زلل الدراسة، وبالنسبة للمبحث الثالث مباحث األول  
يتعلقبتحديد واقع متغَتات البحثبادلؤسسات زلل الدراسة، كذلك الفصل الرابع وادلعنون ب عرض وحتليل نتائج الدراسة 

إستبانة الدراسة ، أماادلبحث الثاين فركز فيهاختبار فرضيات الدراسة،  حيث قسم إىل ثالثة مباحث األول تفريغ وحتليل
 .لنتطرق أخَتا لتفسَتنتائج الدراسة كمبحث ثالث

 الدراسات السابقة:تاسعا

يعترب تقدمي وحتليل الدراسات السابقة ادلرتبطة مبوضوع الدراسة من أىم معايَت حتديد البناء البحثي السليم، إذ تساىم يف 
دعم الفهم اإلجيايب حول ادلتغَتات ادلدروسة، وإتاحة االستمرارية يف البحث عن طريق عرض التسلسل الزمٍت للدراسات 
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السابقة، وسيتم تناول أىم ىذه الدراسات ادلتعلقة مبتغَتي الدراسة واليت مت االستفادة منها يف بناء منوذج الدراسة ادلقًتح 
 .واختباره

  ،دراسة -مساىمة التسويق الداخلي في تنمية رأس المال البشري:  بعنوان2017دراسة عبود سعاد
 -مجموعة من المؤسسات

ىدفت ىذه الدراسة إىل تناول مدى مسامهة التسويق الداخلي يف تنمية رأس ادلال البشري من خالل الًتكيز على 
استقطاب أفضل ادلوارد البشرية، التشجيع على االستثمار يف تعليم رأس ادلال البشري، االستثمار يف تدريب رأس ادلال 
البشري، واحملافظة على رأس ادلال البشري مبؤسسات يف قطاعات سلتلفة، حيث حددت الدراسة ستسة أبعاد للتسويق 

التجزئة الداخلية، ادلنتج الداخلي، السعر الداخلي، الًتويج الداخلي، وادلكان الداخلي، وزلاولة شرح تلك : الداخلي وىي
األبعاد من خالل ادلعلومات اليت حددت أبعاده يف كيفية التعامل مع ادلوارد البشرية باعتبارىم عمالء داخليُت لديهم 

ومت اختبار عناصر .حاجات ورغبات جيب إشباعها من طرف ادلؤسسة لتتمكن من بلوغ اإلرضاء التام للعميل النهائي
كما استنتجت الدراسة أن واحد .ادلزيج التسويقي داخل ادلؤسسة من خالل مناقشة مسامهتها يف تنمية رأس ادلال البشري

 .من أصل ستسة أبعاد للتسويق الداخلي يساىم يف تنمية رأس ادلال البشري وىو التجزئة الداخلية

  ،دراسة حالة -أثر القيادة اإلستراتيجية على التشارك في المعرفة:  بعنوان2014دراسة أقطي جوىرة
 -مجموعة فنادق جزائرية

ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار األثر ادلباشر دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية على سلوك التشارك يف ادلعرفة واسًتاتيجياهتا، 
حيث مت .واألثر غَت ادلباشر ذلا من خالل كل من التسويق الداخلي، التوجو التسويقي الداخلي، وثقافة التعلم التنظيمي

قياس التسويق الداخلي من خالل أنشطة التحفيز، التدريب، وإسًتاتيجية ادلكافآت، واالتصال الداخلي، والتوجو ضلو 
 موظفا، كما توصلت الدراسة إىل 341واستهدفت الدراسة عينة من موظفي رلموعة فنادق جزائرية بلغ حجمها . الزبون

أن كل من سلوك وإسًتاتيجية التشارك تفسرىا شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية بأبعادىا ادلمارسات ادلرتبطة بالثقافة 
التنظيمية، وادلمارسات ادلرتبطة برأس ادلال البشري، وادلمارسات ادلرتبطة بالتصور االسًتاتيجي، وادلمارسات ادلرتبطة 

بالرقابة ادلتوازنة، كما أن دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية أثر غَت مباشر يف كل من سلوك وإسًتاتيجية التشارك يف ادلعرفة 
كما قدمت الباحثة تفسَتا أدق ذلذا النموذج واستخلصت .من خالل كل من التسويق الداخلي وثقافة التعلم التنظيمي
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أنو لتبٍت القيادة اإلسًتاتيجية عن طريق ادلمارسات ادلذكورة سابقا أنشطة التسويق الداخلي ذلا أمهية كبَتة يف تشجيع 
 .ودعم التشارك يف ادلعرفة

 ،تكامل أنشطة التسويق الداخلي وإدارة جودة الخدمات :  بعنوان2016دراسة بن أحسن ناصر الدين
 (دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات الخدمية)وأثره على رضا الزبون 

حينما هتتم ادلؤسسة اخلدمية ببيئتها الداخلية فهي تشجع على العطاء واألداء اجليد، كما تعد ىذه اخلطوة مهمة لتثمُت 
 .اجلهود وادلمارسات اليت تبذذلا ادلؤسسة يف خلق اجلودة وتسيَتىا هبدف تقدمي منتج خدمي متميز

من ىذا ادلنطلق، حاولت ىذه الدراسة تقدمي إطار يظهر فيو كيف تأثر شلارسات التسويق الداخلي على رضا الزبون من 
خالل دراسة أثر كل من التدريب، التمكُت، االتصال الداخلي، ثقافة اخلدمة، التحفيز على رضا مقدم اخلدمة ومن مث  

 .رضا الزبون

حيث أظهرت نتائج ىذه الدراسة أىم ادلمارسات ادلطبقة بادلؤسسات اخلدمية، وأثرىا اإلجيايب على حتقيق الرضا الوظيفي 
 .يف تسيَت جودة اخلدمة من أجل خلق رضا الزبون

  ،أثر التسويق الداخلي على الرضا الوظيفي والمصداقية :  بعنوان2010دراسة محجوبي محمد األخضر
 (حالة القطاع البنكي في الجزائر)في المؤسسة الخدمية 

حاولت ىذه الدراسة معرفة أثر التسويق الداخلي على الرضا الوظيفي وادلصداقية بادلؤسسات اخلدمية، حيث دتت دراسة 
الوظيفة، )كما اختربت ىذه الدراسة أثر تطبيق ادلزيج التسويقي الداخلي ادلمثل لألنشطة. رلموعة من ادلؤسسات البنكية

على مستوى رضا الوظيفي وادلصداقية، حيث يعترب أن ادلؤسسات اليت ترغب  (االلتزام، التوزيع الداخلي، الًتويج الداخلي
. يف حتقيق النجاح يف السوق اخلارجي عليها أن تنجح يف السوق الداخلي أوال وىذا ىو جوىر فلسفة التسويق الداخلي

وأظهرت نتائج الدراسة أن البنوك زلل الدراسة مل تصل إىل فهم وإدراك فلسفة التسويق الداخلي فهي بذلك تفوت على 
نفسها الكثَت من فرص التميز والنجاح، بالرغم من أهنا تعتمد على بعض السياسات لكن غياب الوعي هبذا ادلفهوم أدى 

 .إىل عدم فعالية تلك السياسات

 Mottaghi Khameneh S& al,TheRoleOf InternalMarketing In Facilitating 

Knowledge Management Practices: A Case Of TheEghtesad Novin Bank, 

2015. 
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كان اذلدف من ىذه الدراسة ىو تقييم أثر التسويق الداخلي يف تسهيل إجراءات إدارة ادلعرفة، حبيث أشارت ىذه 
الدراسة إىل أن البنك زلل الدراسة من البنوك الرائدة يف إيران اليت تنفذ برامج إدارة ادلعرفة بنجاح كما تقدم خدمات عالية 

اجلودة،  وىذا بفضل توظيف مدراء ذوي خربات عالية ، واالىتمام ادلتزايد بادلورد البشري وتشجيعو على تطبيق معارفو 
و باالعتماد يف تقييم ادلتغَتات البحثية االستبيان .وخرباتو  دلا لو من تأثَت مباشر على حتسُت أداء ونوعية اخلدمات ادلقدمة

من LISRELبإيران و حتليل البيانات باستخدام برنامج Eghtesad Novinبنك  (مديري)وإستطالع رأي اخلرباء 
التمكُت ، )ة دأن التسويق الداخلي وغَتىا من األوساط ادلعتمخالل االختبار بنماذج ادلعادالت البنائية،أظهرت النتائج 

كما .ذلا تأثَت إجيايب وىام على تسهيل إجراءات إدارة ادلعرفة (والتدريب ، واألمن الوظيفي ، والدعم اإلداري والتحفيز
جودة ىذا التأثَت للتسويق الداخلي وأبعاده على تسهيل إجراءات إدارة تساعد نتائج ىذه الدراسة اذلامة يف توضيح 

. ادلعرفة

 Spodarczyk E& Szelqgowska-Rudzka K,the Influence of Internal 

Marketing and Employees’ Entrepreneurship on Knowledge 

Management, 2008. 
 

حاولت ىذه الدراسة اختبار أثر التسويق الداخلي وروح الريادة لدى ادلوظفينعلى إدارة ادلعرفة بالتطبيق على رلموعة 
فمن خالل رتع البيانات مت اعتبار أن استخدام مبادئ إدارة ادلعرفة يتحقق من خالل . TriCityمؤسسات يف منطقة 

التسويق الداخلي، حيث  يرتبط ىذا األخَت  بإدارة العالقات الداخلية وجعل كل ادلوظفُت يفهمون كل القرارات ادلتخذة 
كما أكدت نتائج الدراسة على وجود . يف ادلؤسسة، وبناء أساس الوالء واالنتماء ذلا وكلها أنشطة تدعم إدارة ادلعرفة

اكتساب ادلعرفة، التشارك )وإدارة ادلعرفة (االتصال الداخلي، والتحفيز، والتدريب)العالقة القوية بُت التسويق الداخلي
، بينما يوجد أثر ضعيف لريادة ادلوظفُت على إدارة ادلعرفة حيث ترتبط الريادة بإجياد مسببات (بادلعرفة، تطبيق ادلعرفة

 .لالعًتاف الذايت من خالل البحث عن كل ما ىو سلتلف باستخدام ادلوارد ادلادية وغَت ادلادية

 YousefiT& al,Effect of Internal Marketing on Processes of Knowledge 

Management System in Nasr-e-Esfahan Company, 2014. 

-Nasr-eشركة، بالتطبيق على  التسويق الداخلي على نظام إدارة ادلعرفة ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار أثر

Esfahanؤسسات يف امل(ادلنتج، السعر، الًتويج، التوزيع)التسويق الداخليادلزيج أن تنفيذ ، واقًتحت الدراسة ببإيران 
. وخاصة ادلؤسسات اخلدمية يزودىا بالكفاءات والقدرات اليت ستقود إىل حتسُت أدائها إىل جانب التمتع بالفرص البيئية
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لذلك ، ديكن القول أن التنفيذ الناجح للتسويق الداخلي ديكن أن ديهد الطريق للتنفيذ الناجح للعمليات التنظيمية مثل 
 تطوير وتنظيم وتبادل ادلعرفة من خالل التسويق الداخلي من أجل ؤسسات ديكن للمومن ىنا. عمليات نظام إدارة ادلعرفة

 وتنظيم ادلعرفة،إنشاء )تبحث ىذه الدراسة يف أثر التسويق الداخلي على عمليات نظام إدارة ادلعرفة . حتقيق ميزة تنافسية
 كشفت النتائج ،يف حتليل البياناتSpssوLisrel، وباستخدام برنامج( ، ونقل ادلعرفة وتطبيق ادلعرفةخزن ادلعرفةادلعرفة ، 

. أن تأثَت التسويق الداخلي على كل عملية من نظام إدارة ادلعرفة كان إجيابيا وىاما وقيما

 Lee .C& Chen W.J,The Effects of  Internal Marketing and Organizational 

Culture on Knowledge Management in the Information Technology 

Industry, 2005. 

 

    ىدفت ىذه الدراسة إىل توضيح العالقة بُت التسويق الداخلي، والثقافة التنظيمية، إدارة ادلعرفة وذلك بالتطبيق على 
 استبيان على 274قطاع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بالتايوان، حيث مت إجراء رلموعة من ادلقابالت وتوزيع 

حبوث التسويق، جتزئة السوق الداخلية، االتصال، وجهات ) مؤسسة، ويرى أن التسويق الداخلي105موظفي القطاع يف 
واليت بدورىا ( البَتوقراطية، التدعيم، االبتكار، والكفاءة)تؤثر على الثقافة التنظيمية  (النظر الداخلية، التطوير وادلكافآت

كما أكدت نتائج ىذه الدراسة بأن . (اكتساب ادلعرفة، خلق ادلعرفة، نشر ادلعرفة، وخزن ادلعرفة)تؤثر على إدارة ادلعرفة
 . قطاع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بالتايوان يطبق بفعالية كل من التسويق الداخلي، التعلم التنظيمي

  ،أثر التسويق الداخلي على أداء المصارف اإلسالمية : ، بعنوان2016دراسة محمد عواد الزيادات
 .األردنية في مدينة عمان

ىدفت الدراسة إىل قياس وحتليل مدى إدراك إدارات ادلصارف اإلسالمية األردنية ألبعاد التسويق الداخلي وأثره يف أداء 
وضوح أدوار العمل، التطوير والتدريب، )كما توصلت الدراسة إىل وجود تأثَت ألبعاد التسويق الداخلي .تلك ادلصارف

يف األداء التسويقي للمصارف ادلبحوثة، كما أشارت نتائج الدراسة إىل  (التوظيف، االتصال الداخلي، وادلكافآت واحلوافز
. أن أقوى ادلتغَتات اخلاصة بالتسويق الداخلي تأثَتا على أداء ادلصارف اإلسالمية باألردن دتثل بسياسة االتصال الداخلي
وقدمت الدراسة اقًتاحات من أمهها زيادة االىتمام مبتغَتات التسويق الداخلي األخرى دلا ذلا من أمهية يف حتقيق فائدة 

 .للوظائف ومبهارات عالية، ألن ىذه األخَتة ذلا أثر كبَت على رفع وحتسُت أداء ادلصارف اإلسالمية
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 أىمية الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة: عاشرا

   تتوافق الدراسة احلالية مع توجهات الكثَت من الدراسات السابقة، إذ حاولت تلك الدراسات السابقة توضيح ادلتغَتات 
ادلتعلقة بالتسويق الداخلي حسب وجهات سلتلفة ويف قطاعات سلتلفة كما مت توضيح عمليات إدارة ادلعرفة حسب سلتلف 

آراء الباحثُت، ومت توظيف الدراسات السابقة يف إعداد اإلطار ادلفاىيمي للدراسة،  اقًتاح  منوذج وفرضيات الدراسة، 
 .وغَتىا.....حتديد ادلنهج ادلناسب، توضيح أساليب التحليل اإلحصائي

   مل تتناول الدراسات السابقة بعض أبعادالتسويق الداخلي ألنو مل يكن ىناك اتفاق موحد حول ىذه األبعاد، بالتايل 
تناولت الدراسة احلالية األبعاد األكثر أمهية تأثَتا على ادلؤسسات اخلدمية بصفة خاصة كالتوجو ضلو العمالء، كما مل 

التدريب، التحفيز، التمكُت، االتصال الداخلي، التوجو ضلو )تتناول الدراسات السابقة مسامهة التسويق الداخلي بأبعاده 
معا، إذ تقتصر على دراسة مسامهة بعض األبعاد على بعض عمليات إدارة ادلعرفة وليست كاملة واليت ال ختدم  (العمالء

كذلك دتيزت ىذه الدراسة بًتكيزىا على . اإلظهار اجليد دلدى مسامهتو يف إدارة ادلعرفة، وىو ما قمنا بو يف الدراسة احلالية
 .قياس كل من مستوى التسويق الداخلي وإدارة ادلعرفة جملموعة من ادلؤسسات بوالية بسكرة والتعرف على العالقة بينهما
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 تمهيد
تقتضي مواجهة التحديات والتغَتات السريعة وجود توجو حديث للعمل يستجيب ويواكب تلك التحديات     

.   وتعد اؼبعرفة وتطبيقاهتا من أبرز ربديات القرن اغبارل. والتغَتات
خبلل العقود األخَتة تصاعد االىتمام بدراسة اؼبعرفة ودراسة أبعادىا اؼبختلفة، وتعاظم دورىا بعد أن أصبحت تعترب     

وصارت ". إدارة اؼبعرفة"موردا شبينا للمؤسسات واجملتمعات، ولقد برز ىذا االىتمام من خبلل ما يسمى حاليا ب
اؼبؤسسات تركز بصورة كبَتة على بناء ىيكلية تنافسية ألصول رأس اؼبال الفكري الذي يعد عنصرا فاعبل يف النمو 

االقتصادي، فتنمية ىذا اؼبورد باتت عملية مهمة جدا، كونو يكون يف عقول األفراد العاملُت يف اؼبؤسسة وزبائنها وباعتها 
ومنافسيها، وكونو يساعد على تعزيز وتقوية اػبربات والقدرات اعبوىرية للعمل، كما يساعد يف تسريع أنشطة اإلبداع 

. واالبتكار وربويل الفكرة اعبديدة إذل السوق
     إن اؽبدف األساسي من تنمية ىذا اؼبورد ىو زيادة اغبصيلة اؼبعرفية للمؤسسة وعامليها، وتنمية معارفهم حبيث 

فاألدبيات اغبديثة تشَت . وبققون مستويات تعلم تنعكس على قدرهتم يف إبداع حلول جديدة ؼبواجهة ـبتلف التحديات
أن ىناك إدراكا متزايدا بأنبية إدارة اؼبعرفة لدى صبيع اؼبؤسسات، واليت تعمل بصورة دائمة على ربقيق النجاح واحملافظة 

. على بقائها، وىذا ما هبعلها تسعى باستمرار إذل تطوير إمكاناهتا وربقيق التقدم اؼبستمر
     وللتعمق يف موضوع إدارة اؼبعرفة ارتأينا أن ندرسها بشيء من التفصيل من خبلل ىذا الفصل والذي سبت صياغتو يف 

: ثبلث مباحث
ماهية المعرفة؛ :      المبحث األول
المفاهيم األساسية إلدارة المعرفة؛ :      المبحث الثاني
 .  عمليات إدارة المعرفة و نماذجها:      المبحث الثالث
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ماهية المعرفة :     المبحث األول
إن تداول مصطلح اؼبعرفة استوحاه الباحثون من ؾباالت ـبتلفة ليطلق على اػبربات واؼبعلومات ذات القيمة     

وقد واكب ىذه  يف الستينات ، Druckerواؼبهارات لدى اؼبورد البشري، وعرفت الفكرة رواجا كبَتا خاصة بعد دراسات  
الدراسة العديد من األحباث والدراسات فيما بعد، فاختلف الباحثون يف ربديد مفهومها، و مكوناهتا ومصادرىا،  وىو 

 .ما جعلنا هندف من خبلل ىذا اؼببحث إذل التطرق ألىم اؼبفاىيم األساسية للمعرفة

مفهوم المعرفة :     المطلب األول
قد تعددت تعريفات الباحثُت ؼبصطلح اؼبعرفة منذ أن ظهرت ىذه الكلمة، خاصة وأن اؼبعرفة مشتقة من اؼبعلومات،     

وىي أكثر معٌت من اؼبعلومات، وأن اؼبعرفة تشمل الوعي و الفهم، واليت يتم اغبصول عليها صبيعها من خبلل التجربة 
 أو تطبيق الفعل، know-howوعلى صعيد اؼبؤسسات، فإنو ينظر إذل اؼبعرفة على أهنا اػبربة . والبحث والدراسات

والشيء اؼبهم يف ىذا اجملال أن اؼبؤسسات يف يومنا ىذا سبتلك مقدارا ضخما من اؼبعارف، وأن ما هبب القيام بو ىو 
استخدام اؼبعرفة اليت سبتلكها من أجل تنفيذ األعمال اليت تقوم هبا بشكل أفضل، وأن ندرك على وجو الدقة أن تطبيق 

 فحىت (87، ص2014، ىيثم علي حجازي). مبادئ إدارة اؼبعرفة ليس غاية حبد ذاتو، ولكنو وسيلة للقيام بأشياء أخرى
يكون معٌت اؼبعرفة واضحا، فإنو ال بد من التمييز بُت ؾبموعة من اؼبصطلحات األساسية ذات العبلقة، واليت تشمل كبل 

.   من البيانات، اؼبعلومات، واؼبعرفة واغبكمة
تعريف المعرفة : الفرع األول

 :قبل التحدث عن اؼبعرفة يتطلب التمييز بُت أربع مستويات نوعية       
 اؼبعطيات"يتعلق بالبيانات اليت دل تتعرض ألي معاعبة، ويقصد هبا : المستوى األول ." 
 اؼبعلومات"يتعلق باؼبعلومات اؼبختارة على مستوى مراكز االىتمام ويقصد هبا : المستوى الثاني." 
 اؼبعارف" وىي اؼبعلومات اؼبهيكلة واليت توافق نشاط ؿبدد ويقصد هبا :المستوى الثالث ." 
 (42، ص2010 ظباح صوحل، . )"الكفاءات" يتعلق بتطبيق اؼبعرفة يف اؼبيدان ويقصد هبا اغبكمة :المستوى الرابع 

 (المعطيات)البيانات : أوال
 :    يبكننا إعطاء تعريف معُت للبيانات باعتبارىا أحد اؼبكونات األساسية للمعرفة

 "البيانات حبد ذاهتا ليست لديها معٌت "(Claire B, 2003, p28) لقد حاول ىذا التعريف اختصار وحصر 
 .مفهوم البيانات لدرجة عدم وضوح معناىا

 " ىي اؼبادة اػبام أو اغبقائق األولية، وعليو تكون خالية من أي سياق أو معٌت أو قصد، وال تفهم أو يفاد منها
  وضح ىذا التعريف معٌت البيانات من جانب شامل (25، ص2013عمر أضبد نبشري،  ) ،"إال بعد معاعبتها

فهذا التعريف أجاب على  .وبسيط أي حقائق خالية من أي معٌت وال تنفع مستخدمها إال بعد معاعبتها
 ماذا نقصد بالبيانات؟  :السؤال التارل
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  وىناك من اعتربىا حقائق غَت منظمة ليس ؽبا معٌت، ربتاج إذل تنظيم ومعاعبة، لتحويلها إذل معلومات ذات
، ال ىبتلف ىذا التعريف عن التعريف السابق يف ربديد مفهوم (25، ص2013عمر أضبد نبشري، ). معٌت

 .البيانات لكنو أضاف خاصية للبيانات أنو عندما يتم معاعبتها تصبح معلومة ذات معٌت
إال ارتأينا االكتفاء هبذه التعاريف السابقة ألهنا حسب رأينا كل التعاريف  (اؼبعطيات) توجد تعاريف كثَتة للبيانات    

اليت وقعت بُت أيدينا لديها نفس اؼبعٌت، فبا هبعلنا نستنتج بأن ؾبال اتفاقهم أكثر من موطن اختبلفهم، وبناء على ما 
، ليست (اخل......صور، أرقام، رموز، أشكال، أظباء،)تشمل اغبقائق غَت اؼبنظمة البيانات : سبق نستنتج التعريف التارل

لديها معٌت يف شكلها األورل، لكن بعد معاعبتها تتحول إذل معلومات مفيدة وواضحة تفيد مستخدميها يف ازباذ 
 .القرارات

المعلومات : ثانيا
  تعترب اؼبعلومات ؾبموعة فرعية من البيانات، دبا يف ذلك البيانات ذات السياق واؼبعٌت، فاؼبعلومات تشتمل

عادة على معاعبة البيانات اػبام من أجل اغبصول على الدالالت ذات معٌت الستعمال ؿبدد أو ربقيق 
لقد حاول التعريف السابق للمعلومات اإلشارة   (Irma B-F& Rajiv S, 2010, p18) .ىدف معُت

 .بأن اؼبعلومات فرع من البيانات اؼبعاعبة، والغرض األساسي ىو استعماؽبا يف ربقيق األىداف
  كما تعرب اؼبعلومات عن حقائق منظمة ومنسقة، تصف موقفا معينا أو ضرفا معينا، أو تشخص هتديد ما

 أكد ىذا (44، ص2008 رحبي مصطفى عليان، ) .أو فرصة ما، سبت معاعبتها لتصبح ذات قيمة ؼبستخدمها
تفيد مستخدمها يف ازباذ  (غَت غامضة)التعريف أنو من بُت خصائص اؼبعلومة الوضوح أي حقائق معاعبة 

 .القرارات
  ليس ربويل البيانات إذل معلومات باألمر السهل، ىذا ما أشار إليو الكاتب كرمارل وىو ينقل عن مدير

يبدو أننا نغرق يف ؿبيط من البيانات، ويف نفس الوقت مبوت عطشا : " قولوClerical Medicalشركة 
 نوه ىذا التعريف إذل عملية معاعبة البيانات ليس (63، ص2005سلطان كرمارل، ) ".للمعلومات ذات العبلقة

. باألمر السهل، فكلما كانت اؼبعاعبة سليمة للبيانات كلما كانت ىناك معلومات صائبة يف ازباذ القرارات
تلك البيانات اليت مت معاعبتها لتصبح :     على أساس ىذه التعاريف يبكن استنتاج تعريف بسيط للمعلومات على أهنا

 .يف شكل أكثر نفعا ؼبستخدميها، واليت ؽبا قيمة فعلية يف القرارات اليت يتم ازباذىا
 المعرفة: ثالثا

يؤكد البعض على أن القيمة اغبقيقية للمعلومات تكمن يف ربويلها إذل معرفة، ذلك أن اؼبعرفة بالضرورة تتيح لنا أن لبتار 
ما نستطيع عملو، وأن قيمة اؼبعلومات منوطة بقيمة اؼبعرفة اليت تؤدي تلك اؼبعلومات إليها، وباستخدام اؼبعرفة اؼبنتجة 

يتضح لنا بأن اؼبعرفة ذات عبلقة مباشرة بكل من البيانات واؼبعلومات ( 29، ص2013عمر أضبد نبشري، ) .بشكل فعال
. واليت تسمح لنا للوصول للمعرفة
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    فاجتهد العلماء كل حسب زبصصو واىتماماتو يف تعريف اؼبعرفة، فقد كان االىتمام األول باؼبعرفة من قبل الباحثُت 
 .واؼبفكرين دبجاالت ـبتلفة، إال أن أنبية اؼبعرفة كمورد مهم، وتنامي اإلمكانات إلدارهتا أديا إذل تصاعد علماء اإلدارة هبا

 دبعٌت آخر اؼبعرفة ىي النوع اعبديد من رأس اؼبال القائم على األفكار ( 37، ص2011ناصر ؿبمد سعود جرادات وآخرون، )
واػبربات، وىي رأس اؼبال الفكري يف اقتصاد اؼبعرفة اغبديث األكثر أنبية من رأس اؼبال اؼبادي يف االقتصاد السلعي 

            (47، ص2013أكرم سادل اعبنايب، ). القدمي، وتعد اؼبعرفة رافعة استثنائية وتعمل على تزايد العوائد فبا هبعلها موردا ال هنائيا
    يواجو الباحثون صعوبة يف تقدمي تعريف موحد للمعرفة لكوهنا من أصول اؼبؤسسة غَت اؼبلموسة، لذا سيتم التطرق إذل 

: ـبتلف تعاريف اؼبعرفة من وجهات نظر ـبتلفة، كالتارل
  إن اؼبعرفة ىي معلومات مت معاعبتها وتنظيمها وكيفية استخدامها يف ازباذ القرارات الصائبة، وبالتارل ىي

 يبكن اعتبار اؼبعرفة (28، ص2008عبد اللطيف ؿبمود مطر، ).نتاج عناصر متعددة أنبها البيانات واؼبعلومات
من خبلل ىذا التعريف أنو عندما يتم ذبميع البيانات بدقة وموضوعية مث معاعبتها يتيح لنا الوصول إذل 

بدأت من . معلومات تفيد يف ازباذ قرار ما، مث استنباط ىذه اؼبعلومات تتيح لنا الفرصة للوصول إذل اؼبعرفة
، ويبكن توضيح ىذه العبلقة (بيانات، معلومات، معرفة)خبلل ىذا التعريف تظهر ما يسمى هبرمية اؼبعرفة 

 :وفق الشكل التارل
 

تصور العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة : (01)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على تعاريف اؼبعرفة :المصدر
واليت تعترب حقائق أولية غَت مًتابطة وغَت واضحة اؼبعٌت  (الداخلية، اػبارجية)       يتم اغبصول على البيانات من البيئة 

إنسان، حاسوب،آلة، مهام تؤدى )، زبضع ىذه البيانات للمعاعبة  دبختلف الوسائل اؼبتوفرة (...رموز، أظباء، أرقام،)
لتتحول إذل معلومات واضحة ومفهومة ؼبستخدمها وتقدم بأشكال ـبتلفة  (اخل.....بواسطة ؾبموعة من األعضاء،

          البيانات
رموز، أرقام، 
... أشكال، صور
 

المعرفة 
تستوعب ىذه 

اؼبعلومات وتصبح 
حقائق يف ذىن 

 الفرد 

المعلومات 
أفكار منظمة 

تتواجد يف تقارير، 
ؾببلت، مطويات، 

 ....كتب، جرائد

 معاعبة معاعبة



اإلطار المف اهيمي إلدارة المعرفة     :                                                  الفصل األول  

 6 

تليها اؼبعرفة حيث تعترب معلومات منظمة يف العقل البشري فكل فرد يكتسب  (......كتب، تقارير، جرائد، ؾببلت،)
 .ىذه اؼبعلومات حسب فهمو ويستخدمها بشكل ىادف وفعال يف ازباذ القرار لديو معرفة

 ىناك من اعترب اؼبعرفة ىي مزيج من اؼبفاىيم واألفكار والقواعد واإلجراءات اليت هتدي األفعال والقرارات.  
 يعكس ىذا التعريف على أن اؼبعرفة ىي ؾبموعة األفكار اليت سبثل القوة على ازباذ (27، ص2007سعد غالب ياسُت، )

.   الفعل أو العمل، كما نبو إذل أنبية اؼبعرفة باعتبارىا أساس ازباذ القرار
  كما عرفت اؼبعرفة على أهنا ؾبموعة من التجارب والقيم واػبربات واغبكمة البشرية، وأهنا من أىم اؼبوارد

 (42، ص2007مطَتان عبد اهلل مطَتان، ) .اغبيوية للمؤسسات وىي مبعثرة يف اؼبؤسسة أو يف أذىان األفراد
لفت ىذا التعريف األنظار بان اؼبعرفة مورد أساسي من موارد اؼبؤسسة كما عرض بشكل غَت مباشر أنواع 

 .اؼبعرفة فأشار إذل اؼبعرفة اعبماعية بأهنا مبعثرة يف اؼبؤسسة، واؼبعرفة الفردية اؼبتواجدة يف أذىان األفراد
  فاؼبعرفة كما اعتربىا بعض الباحثُت أهنا مزيج من اػبربة اؼبؤطرة، القيم واؼبعلومات، اليت تكون إطار لتقييم 

 .وإدماج اػبربات و اؼبعلومات اعبديدة
(Nasser F H E, 2012, p12) يشَت ىذا التعريف إذل أنبية 

العنصر البشري الذي يكتسب وينتج اؼبعرفة اعبديدة وبالتارل قدرتو على الفهم والتصرف يف إقباز األعمال 
 . بطريقة فاعلة ربقق األىداف

  مثل اؼبعلومات اؼبفيدة واؼبلكية الفكريةمفهومعلى أهنا رأس مال فكري أو  (1997)وقد عرّفها ستيوارت ، 
  (Wong K Y et al, 2015, p240) . اليت يبكن استخدامها ػبلق الثروةأو اؼبهارات

  كما قامHarish Chandra Chowdhary حملاولة فريدة من نوعها، حيث قام بتقسيم 2005 سنة 
 ، أي ىذا اؼبصطلح يف حد ذاتو يتكون من « Know-L-Edge » إذل Knowledgeكلمة معرفة 

 (معلومات) فاؼبعرفة ىي عملية تعلم لتعرف كل شيئ. « Know, Learn ,Edge »: ثبللثة عناصر ىي
 ,B.Srinivas R, 2014) .عن طريق اؼببلحظة، واػبربة والتعليم من أجل اغبصول على ميزة تنافسية

p62)  ويبكن توضيحو من خبلل الشكل اؼبوارل:    
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عناصر المعرفة :(02)الشكل رقم
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source :B.Srinivas R, Ideal dimensions of knowledge management practices-A theoretical 

review, international journal of research in business management, vol2, issue 6, jun2014, p62. 

 

   وعلى أساس ىذه التعاريف يبكن استنتاج تعريف للمعرفة بأهنا تراكم اؼبعلومات وحقائق يف ذىن الفرد والقدرة على 
فاؼبعرفة ىي اؼبورد الوحيد . ربليلها وتفسَتىا واالستنتاج واستخدامها بشكل مفيد مضاف إليها القدرات العقلية والفكرية

الذي ال ىبضع لقانون تناقص الغلة فهي تتزايد وتًتاكم وال تتناقص باالستخدام، وبالتارل فهي ميزة أساسية لنجاح 
 . اؼبؤسسات

الحكمة : رابعا
. فهي سبثل ذروة اؽبرم اؼبعريف دبواجهة أعقد العمليات اليت يبارسها العقل البشري لتحويل اؼبعرفة إذل حكمة

  2008 رحبي مصطفى عليان، )".تعد اغبكمة استخدام اؼبعرفة اؼبعرب عنها يف مبادئ للوصول إذل قرارات حكيمة ،
 ىذا التعريف غامض نوعا ما وضيق ال يعطي اؼبعٌت اغبقيقي ؼبفهوم اغبكمة دبعٌت يتطلب ربليل عميق (69ص

 .لفهمو
  كما تعترب اؼبرحلة اليت يصل الشخص إليها بعد عمر طويل، وتراكم كبَت للخربات واؼبعارف، حيث تصبح نظرة

الشخص وطريقة حكمو على األشياء، وطريقة استنتاجو كذلك ـبتلفة عن كثَت من الناس، والذين يبتلكون 
كما يبكن أن تقود اغبكمة وتراكم اؼبعارف إذل امتبلك الشخص . اغبكمة غالبا، يبتلكون القدرة على التمييز

ناصر ؿبمد سعود جرادات وآخرون، ). للتفكَت اإلبداعي الذي يعترب ىبة من اهلل ولكن يبكن للشخص أن يكتسبو

 
Know معرفة Edgeميزة  l 

يكون على بّينة دبا - 
يكون على دراية بو 

يكون على إطبلع - 
 

Learnالتعلم  

 اغبصول على معلومات- 
 كسب اؼبعرفة، اؼبهارات- 
 .أو القدرة على أن تكون ماىر-

 

اعبودة )جودة كثيفة أو بارزة -
أو العامل الذي يعطي التفوق 

 (على أقرب اؼبنافسُت
 شيء/ميزة طفيفة عن شخص- 

 

 اآلخرينمصطلح معرفة يف حد ذاتو ىو عملية تعلم من أجل معرفة وامتبلك ميزة عن 
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ىذا التعريف أوسع وأوضح وأمشل من التعريف السابق ألنو تطرق ألىم اؼبيزات األساسية ( 36، ص2011
 :للحكمة الواجب توفرىا يف الشخص اغبكيم واؼبتمثلة يف

 تراكم اػبربات واؼبعارف؛ 
 اغبكمة مرحلة طويلة يصل ؽبا الشخص اغبكيم بعد عمر طويل؛ 
. االستنتاج والقدرة على التمييز التفكَت اإلبداعي باستخدام عقلو للمفاضلة بُت ـبتلف البدائل 

   فكل ىذه التعاريف تعكس بان اغبكمة ىي مرحلة يتوصل إليها الفرد بعد تراكم العديد من اػبربات واؼبعارف بعد 
: من خبلل التعاريف السابقة يبكن أن نستخلص بأن. عمر طويل
 بعض التعاريف السابقة تطرقت ؼبفهوم اؼبعرفة على أهنا اؼبورد األساسي للمؤسسة؛ 
    معظم التعاريف تطرقت ؽبرمية اؼبعرفة، من تعريف البيانات على أهنا حقائق ليس لديها معٌت، مث اؼبعلومات

بيانات واضحة وذات معٌت ؼبستخدمها، تليها اؼبعرفة تعٍت معلومات ذات سياق منبثقة من معلومات معاعبة 
ويبكن توضيح ذلك من خبلل . ومنظمة يف ذىن الفرد، وأخَتا وبعد تراكم اؼبعارف واػبربات نصل للحكمة

:  الشكل اؼبوارل
 

 المعرفة، والحكمة التمثيل التخطيطي لتوضيح العالقة بين البيانات والمعلومات و(: 03)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Yuan-F. W, An effectiveness measurement model for knowledge management, 

Knowledge-Based Systems Elsevier, Vol 22, 2009, p 364. 
 

      يوضح الشكل السابق أن البيانات ىي اؼبادة األولية أو اغبقائق كمية كانت أو نوعية خالية اؼبعٌت، وبعد ترتيبها 
، أما بالنسبة للمعرفة تعد (اؼبعلومات)ونقلها وربويلها غبقائق ذات غرض ومعٌت واضح لبلستفادة منها يف صناعة القرار

اؼبورد األساسي ػبلق القيمة فكل شخص يعاجل اؼبعلومة اؼبتلقاة حسب قدراتو للتعامل مع الشؤون العادية، يف حُت خلق 

 الحكمة

 المعرفة

 المعلومات

 ا نوعيو اتوضيح اغبقائق كمي البيانات

  وربويلها لغرضاغبقائقترتيب ونقل 

 اؼبورد اؼبباشر ػبلق القيمة

 خلق القيمة من خبلل العمل والتطبيق
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القيمة من خبلل العمل والتطبيق واػبربات نصل للحكمة البلزمة للتعامل مع الشؤون غَت النظامية واعتماد اإلجراءات 
 (Yuan-F. W, 2009, p364).  اؼبناسبة ؼبواجهة تغَتات البيئة واؼبفاضلة بُت البدائل والتنبؤ للمستقبل

 

خصائص المعرفة : الفرع الثاني
      تتكون اؼبعرفة من بيانات ومعلومات وأفكار و بٌت رمزية وبملها الفرد توجو سلوكو يف ـبتلف األنشطة كافة وال 

  :سيما يف إنتاج السلع واػبدمات، وتتميز اؼبعرفة بعدة خصائص أنبها
 وىذا يعٍت أهنا متواصلة البقاء، أي أهنا ال تفٌت بالتداول من شخص آلخر، فمىت توصل :غير قابلة للنفاذ 

 .اإلنسان ؽبا أو اكتسبها ال يبكن نزعها منو ومهما استخدمها فإهنا ال تنفذ أبدا
 فهي مورد إنساين ال ينقص بل ينمو ويتزايد باستخدامو وعليو فإن عمليات نشر وتوليد :متنامية باالستعمال 

، 2013 أسامة ؿبمد سيد علي، عباس حلمي اعبمل،  ).اؼبعارف اعبديدة توفر للمعرفة خاصية االزدياد باالستعمال
 (58ص

يتضح من اػباصيتُت السابقتُت بان اؼبعرفة ليست كباقي اؼبوارد األخرى، فهي مورد حيوي قابل للتطور والتغَت وفق     
احتياجات اؼبؤسسة ومتطلبات البيئة اػبارجية، كما أهنا مورد إنساين ال ينقص باالستعمال بل ينمو ويتزايد، فاألفكار 

فحسب رأيي تعد ىذه اػباصيتُت أساسيتُت بالنسبة .  القديبة باالستخدام والتبادل تنشأ وتولد منها أفكار جديدة
. للمعرفة

  (Jürgen K et al, 2001, p63,65) :عدة خصائص للمعرفة، أنبها  Jürgen Kluge et alكما حدد     
  تعد اؼبعرفة نتاج تفاعل اإلنسان مع اؼبعلومات، وبذلك فهي تتأثر بعمق خبلفية الفرد الذي :(الشخصنة)الذاتية 

 يتعامل معها وكذا السياق الذي يتم فيو تناول ىذه اؼبعلومات؛
 تتولد اؼبعرفة من عقل اإلنسان وليس على الورق أو مكان آخر، أي اؼبعرفة غالبها ضمٍت : الطبيعة المضمرة

فالناتج اؼبعريف ىبزن يف العقل وقد ال ىبرجو صاحبو أبدا، أو قد ىبرج جزءا منو . وليس من السهل استخراجها
بعد فًتة زمنية طويلة، ففهم ىذه اػباصية للمعرفة غاية يف األنبية لنجاح برامج إدارة اؼبعرفة ولتحديد األساليب 

 اؼببلئمة الستخراج اؼبمكن منها؛
 حيث تتميز اؼبعرفة عن غَتىا من الثروات بأن اؼبشاركة فيها ال تنقصها، فالشخص الذي يبتلك : التعزيز الذاتي

اؼبعرفة ويشارك هبا غَته ستبقى اؼبعرفة لديو مع إضافة معرفة لغَته، كما سيضيف التشارك اؼبعريف قيم جديدة 
 ؼبعرفة كل منهما؛

 إن اؼبعرفة ليست ثابتة مع مرور الزمن بل ىي معرضة لبلستخدام والتغَت والزوال مع مرور الوقت وال : الزوالية
سيما يف ؾبال األعمال يف بيئة مفتوحة، والسباق بُت اؼبتنافسُت يف ؾبال امتبلك التقنيات اعبديدة واخًتاع 
تقنيات إضافية يبكن أن تنهي قيمة ما سبتلكو مؤسسة ما والذي ربقق من خبللو ميزة تنافسية عالية وأرباح 

.  كبَتة
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معارف )    توسع الباحثُت يف ربديد خصائص اؼبعرفة باعتبارىا أفكار تتواجد يف عقول األفراد أي أغلب اؼبعارف ىي 
ثروة )من الصعب استخراجها أي يفضل صاحبها االحتفاظ و العمل هبا دبفرده دون نشرىا لتحقيق مبتغاه  (ضمنية
، كما أشار الباحثُت بان كل فرد يبٍت معرفتو فبا يتلقاه ويستوعبو من ـبتلف اؼبصادر، أي ىي نتاج القيم (فكرية

الشخصية، باإلضافة إذل خاصية متنامية االستخدام فباؼبشاركة والتبادل تتزايد وال تتناقص لتحقيق األفضل لكن استغبلؽبا 
.  يف اؼبؤسسات هبب أن يكون يف الوقت اؼبناسب ألهنا يف مواجهة بيئة تتسم بالتغَت واإلبداع والتطوير

  :باإلضافة إذل اػبصائص السابقة الذكر ىناك خاصية إضافية أساسية تتمثل يف
 إن اؼبعرفة تعمل على زيادة عائدات اؼبؤسسة وتعترب من الروافع اؼبذىلة، ألهنا كنز متجدد يف :الرفع المعرفي 

اؼبؤسسات حيث أهنا ال تستهلك بل مستهلكيها يقومون يف كل مرة بإضافة اؼبزيد من اؼبعرفة إليها وبالتارل زيادة 
حسب ىذه اػباصية تعد اؼبعرفة اؼبكون الرئيسي للنظام  (26، ص2010خضر مصباح إظباعيل طيطي، ) .قيمتها

وىنا بدأ التحول . االقتصادي واالجتماعي اؼبعاصر ألهنا تركز بصفة أساسية على زيادة عائدات اؼبؤسسة
 اؼبعرفة دور بوضوح، أبرزت النوعية، النقلة ىذه إنلبلستثمار يف اؼبوجودات الفكرية أكثر من اؼبوجودات اؼبادية، 

قباح واستمرارية  وربقيق التطور يف األكرب النصيب إليها يعزى أصبح إذ اليوم، واجملتمعات األفراد حياة يف
 بالتنافس يتسم اقتصاد وىو اؼبعرفة، باقتصاد إليها نسبة ظبي اعبديد العاؼبي االقتصاد إن بل اؼبؤسسات،

 .اؼبلموسة غَت اؼبوجودات و اؼبعارف على أساسا اؼببٍت الشديد،
 (18، ص2013 ليث عبد اهلل القهيوي، ): إذل اػبصائص األساسية للمعرفة Mc Dermottو أشار
 اؼبعرفة فعل إنساين؛ أي تتولد وتنشأ من عند األفراد. 
  اؼبعرفة تنتج عن التفكَت؛ أي يتحصل عليها الفرد بعد اكتسابو للمعلومات من ـبتلف اؼبصادر ومعاعبتها حسب

 . فهم كل فرد من تلك اؼبعلومة
 اؼبعرفة تتولد يف اللحظة الراىنة؛ فتكون موقفية فكل معرفة تتولد حسب موقف معُت فهي متغَتة. 
 فاؼبعرفة اعبديدة تنشأ من اؼبعرفة القديبة. اؼبعرفة تتولد تراكميا. 

 (Kimiz D, 2005, p02) :يف Kimiz Dalkirفكل اػبصائص اؼبذكورة أعبله اختصرىا 
 اؼبعرفة ال تستهلك باالستخدام؛ 
 تبادل أو نقل اؼبعرفة ال يعٍت فقداهنا؛ 
 اؼبعرفة وفَتة، لكن القدرة على استخدامها نادر. 

   نستنتج من كل ىذه اػبصائص بان اؼبعرفة تتزايد باالستخدام، ونقلها وتبادؽبا وربويلها لآلخرين يزيد من قيمتها 
. وبالتارل رفع عائدات اؼبؤسسة، الن اإلنسان باختصار كائن مفكر ومتأمل وليس متلقي سليب
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أهمية المعرفة : الفرع الثالث
ما ىي أنبية اؼبعرفة بالنسبة للمؤسسة؟ :     إن الشيء اؼبستخلص من التعاريف السابقة هبعلنا أمام تساؤالت كثَتة أنبها

وما ىي األسباب الرئيسية اليت جعلت اؼبؤسسات هتتم باؼبعرفة؟ سنحاول اإلجابة على ىذه األسئلة من خبلل الفرع 
.   التارل

أظهرت التعاريف السابقة للمعرفة أنبية بالنسبة للمؤسسات تربز ، فيما تشكلو من إضافة قيمة ؽبا، وخلق ميزة  حيث   
تنافسية ؽبا يف بيئة متغَتة ودائمة التطور ويف الدور الذي تؤديو يف ربول اؼبؤسسة إذل االقتصاد اعبديد اؼبعتمد على اؼبعرفة 

، والذي يتم من خبللو الًتكيز على رأس اؼبال الفكري والتنافس من خبلل القدرات *والذي بات يعرف باقتصاد اؼبعرفة
عزاوي عمر، ):كما ذكر العديد من الباحثُت يف ؾبال إدارة اؼبعرفة األسباب اليت جعلت اؼبؤسسات هتتم باؼبعرفة. البشرية

   (58، ص2006عجيلة ؿبمد، 
 لتحسُت اؼبنتجات واػبدمات؛ 
 ؛اؼبؤسسي اؽببوط وتفادي التنافسية القدرة لزيادة 
 ؛خوف دون ؼبخاطر على لئلقدام 
 ؛األفكار لتسابق حقبل تعترب اؼبعرفة مؤسسات ألن وذلك ، للمؤسسة واإلبداعية اإلبتكارية القدرة لزيادة 
 ؛التفكَت مهارات على وتدريبهم اؼبعرفة، عن البحث يف هتمرغبا وإشباع ،هتمذا إثبات على العاملُت ؼبساعدة 
 ؛اؼبستقبل فرص من واالستفادة التغيَت إدارة على القدرة لزيادة 
 ؛تعقيده من اػبوف وعدم اؼبؤسسي النظام لفهم 
 اجملتمعؼبتطلبات لبلستجابة . 

   فكل ىذه األسباب وضحت بان اؼبعرفة ىي اؼبصدر االسًتاتيجي األكثر أنبية يف بناء اؼبيزة التنافسية اليت تعزز من 
مكانة اؼبؤسسة، كما ذبعلها تتحصل على العديد من اؼبزايا واليت من بينها وضوح الرؤيا اؼبستقبلية، وربقيق التفاعل مع 

  : ويبكن ربديد أنبية اؼبعرفة يف النقاط التالية. البيئة
أسهمت اؼبعرفة يف مرونة اؼبؤسسات من خبلل دفعها العتماد أشكال للتنسيق والتصميم واؽبيكلة تكون أكثر  

 مرونة؛
أتاحت اؼبعرفة اجملال للمؤسسة للًتكيز على األقسام األكثر إبداعا، وحفزت اإلبداع واالبتكار اؼبتواصل ألفرادىا  

 وصباعاهتا؛
 أسهمت اؼبعرفة يف ربول اؼبؤسسات إذل مؤسسات متعلمة؛ 
 ترشد اؼبعرفة مديري اؼبؤسسات إذل كيفية إدارة مؤسساهتم؛ 
 (13، ص2005 صبلح الدين الكبيسي، ). تعد اؼبعرفة اؼبصدر األساسي للقيمة 
كما تعد اؼبعرفة مورد اسًتاتيجي حيوي األكثر أنبية يف بناء اؼبيزة التنافسية للمؤسسة، فاؼبعرفة قوة وثروة يف آن  

 واحد؛
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 (20، ص2008ؿبمد عواد الزيادات، ) .اؼبعرفة ىي أساس خلق اؼبيزة التنافسية 
 (205، ص2002علي السلمي، ) :كما تربز أنبية اؼبعرفة من خبلل

يعتمد قرار إنشاء اؼبؤسسة يف حد ذاتو حسب اؼبعرفة اؼبتاحة على فرص االستثمار وظروف السوق وتوقعات  
 الطلب على اؼبنتجات أو اػبدمات وطبيعة اؼبنافسُت ونوعية العمبلء وتفضيبلهتم؛

ربدد اؼبعرفة القرار باختيار ؾبال النشاط الرئيسي للمؤسسة واجملاالت اؼبساندة اليت توظف فيها األموال وذلك يف  
 ضوء التقنيات السائدة واؼبتوقعة؛

يبثل التخطيط للعمليات اإلنتاجية واؼبالية والتسويقية وغَتىا حقبل من حقول العمل اإلداري يعتمد كليا على  
اؼبعرفة اإلدارية واؼبتاحة لدى القائمُت هبا ويكون النجاح فيها رىانا عبودة وحداثة تلك اؼبعرفة واشتماؽبا على 

 .  رصد وتقومي فبارسات اؼبنافسُت وتطلعات العمبلء
   إنفرد الباحث عن سابقيو يف ربديد أنبية اؼبعرفة، حيث أبرز الدور األساسي للمعرفة  يف اؼبؤسسة بأنو على أساسها 

زبتار اؼبؤسسة ؾبال نشاطها الرئيسي وربديد اجملاالت اؼبساندة اليت توظف فيها أمواؽبا بناءا على توقعات العرض والطلب 
فاؼبعرفة تعد من أكثر اؼبوجودات الفكرية قيمة بالنسبة للمؤسسة، هتدف إذل دفع . وطبيعة اؼبنافسُت وتفضيبلت العمبلء

األفراد للتعلم يتبعو إبداع، فبا تسمح للمؤسسات بتطوير قدراهتا وتقدمي منتجات وعمليات جديدة، تسمح ؽبا بتحقيق 
. التميز والنجاح والبقاء

 
مكونات ومصادر المعرفة، والعوامل المؤثرة عليها  : المطلب الثاني    

     أصبح من الواضح أن اؼبعرفة تلعب دورا كبَتا يف بناء وربقيق األداء اؼبتميز وىي خبلفا للموارد األخرى ال تتناقص 
فهي تدل على ؾبموعة األفكار واالفًتاضات . باالستخدام، ولكن تتطور كلما زاد انتشارىا وتداوؽبا بُت األفراد

واؼبعتقدات واألحكام اليت تولد من مصادر ـبتلفة ومن خبلل توليد أفكار جديدة كما أن اؼبؤسسات يف ظل التحديات 
أدركت بأن العامل الوحيد الذي يبقيها يف السباق كبو الريادة ىو أفرادىا، لذا وجب عليها االىتمام دبواردىا البشرية من 

خبلل تطويرىا وتدريبها وتأىيلها بتوفَت اعبامعات ومراكز البحث العلمي وتوفَت الدعم اؼبادي واؼبارل والتحفيز على 
فتعد اؼبعرفة وتطبيقاهتا من أبرز ربديات القرن اغبارل ، حيث بدأت اغبكومات تعطي اىتماما  كبَتا  . اإلبداع واالبتكار

للمؤسسات اليت لديها مستوى أفضل من اؼبعرفة دبعٌت أهنا ذات مستوى متفوق يف ؾبال كيفية اغبصول على اؼبعرفة من 
ىذا ىو بالضبط ما . مصادرىا اؼبتنوعة والتعامل معها وتطبيقها واالستفادة منها يف ربقيق مستويات أعلى من اإلقباز

: سنتطرق لو من خبلل طرح األسئلة التالية
 باعتبار اؼبعرفة مورد مهم ما ىي مكوناهتا؟ 
 تتولد اؼبعرفة من مصادر ـبتلفة، ما ىي ىذه اؼبصادر؟ 
 ىناك عوامل عديدة تساعد يف اغبصول على اؼبعرفة وذبديدىا، هبب توضيحها؟ 

. سيتم اإلجابة على ىذه األسئلة من خبلل الفروع التالية
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 مكونات المعرفة: األولالفرع    
. ؼباذا اؼبعرفة مورد مهم؟  ألهنا القدرة على ازباذ إجراءات فعالة:      بالنسبة لكثَت من الباحثُت السؤال السائد ىو

فاؼبعرفة ال تعترب مورد مهم للمؤسسة ما دل تتحول إذل عمل، مثبل إلضافة القيمة، إلعطاء ميزة تنافسية، خلق فرص 
جديدة، وربسُت وضعيات اؼبؤسسات، ويكون األفراد ىم اؼبكون األساسي على إحداث ىذا التغيَت اغبقيقي إذل جانب 

 للمعرفة  أساسية طبس مكونات Tiwanaحدد فقد . اػبربات واؼبواىب، االفًتاضات، األحكام، والقيم واؼبعتقدات
 (Tiwana A, 2000, p 77-80) :وىي
 إن اؼبشاريع واالستثمارات اليت تقوم هبا اؼبؤسسات ترتكز غالبا على ؾبموعة من الفرضيات ىذه :االفتراضات  

فأغلب القرارات ... الفرضيات تكون حول األسواق، الزبائن، ؿبيط األعمال، تفضيبلت اؼبستهلكُت، اؼبنافسة
اليت مت ازباذىا سابقا قد ال تكون فعالة يف الظروف اؼبستقبلية ألن ىذه الفرضيات قابلة للتغيَت، فاكتشافها 

فاؼبشكل األساسي ىو أن . ووضعها وتأسيسها والقدرة على ضمان ربقيقها ىي أىم مكون لنظام إدارة اؼبعرفة
أغلب ىذه االفًتاضات تكون مدؾبة يف أعماق األفراد يف إطار وظيفي معُت وقد ال يتم كشفها إذا اعتربىا 

األفراد أفكار عادية وغَت مفيدة فبا يسبب عدم ذبسيدىا يف الظاىر ودفع األفراد للحديث عن ىذه االفًتاضات 
 . وترميزىا ليس دائما سهبل

 على خبلف اؼبعلومات اليت تعترب حقائق وبيانات ذات معٌت ربتوي اؼبعرفة على األحكام اؼبرتبطة هبا :األحكام .
فإذا كان ـبتلف اؼبخططات واألشكال والتقارير تعرب عن معلومات متميزة ؼبوظف معُت فإهنا ال تعٌت لو شيء إذا 
دل يتمكن يف توظيفها يف قرار معُت، فاؼبعلومات غَت القابلة للتوظيف ال تأسس معارف بينما إذا أدرك الفرد أنو 
يستطيع استغبلل ىذه اؼبعلومات يف تصور شيء أو يف التعبَت عن شيء آخر فهو يف ىذه اغبالة يضع أحكاما 

 .انطبلقا من ىذه اؼبعلومات، فاألحكام تسمح بنمو اؼبعرفة يف إطار تصوري عندما وبلل الفرد تصرفاتو وأفكاره
 تنتج اؼبعرفة غالبا من اػبربة فالقدرة على نقل اؼبعرفة يتطلب نقل جزء من اػبربة ؼبستقبل معُت، ففائدة :الخبرة 

اػبربة تكمن يف قدرهتا على توفَت آفاق تارىبية وأفكار اليت تساعد على الفهم اعبيد للمواقف، فاألفراد ذوي 
اػبربة يف اؼبؤسسة ىم األكثر قيمة فيها وأكثرىم أجرا ألهنم يستغلون أفكارىم وقدراهتم اؼبًتاكمة تارىبيا بشكل 

يبكنهم من تصور اؼبواقف اغبالية، ىذه األفكار ذبعلهم يضعون روابط مع ما وبدث يف اغباضر ومقارنتها دبا 
فكلما زادت خربة األفراد يف العمل كلما زادت قدرتو على وضع . حدث سابقا وازباذ القرارات على ضوء ذلك

 . اغبلول، فانطبلقا من اؼبشاكل اليت تعرضوا ؽبا سابقا  يقوم دبقاربتها مع األحداث اؼباضية
 ذكرنا سابقا أن عمليات اؼبؤسسة تقوم على افًتاضات داخل عقول األفراد، يبكن أن  :القيم والمعتقدات

فعدم قدرة اؼبؤسسة على ترميزىا يوافق ما . يوظفوىا يف بعض القرارات اؼبتخذة لكن غالبا ما يصعب ذبسيدىا
عاب إال جزء قليل يعند دراستو للعقبلنية احملدودة للمؤسسات نتيجة عدم قدرهتا على إدراك واست Simonأثبتو 

فمختلف االفًتاضات والقيم واألفكار اؼبدؾبة داخل األفراد تعترب مكونات أساسية للمعرفة، . من أفكار األفراد
فمعرفة واستقطاب وتقاسم . فالقيم ىي اليت تفسر ؼباذا ـبتلف اؼبؤسسات لديها سلوكات متنوعة يف نفس احمليط
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القيم واالفًتاضات واألفكار ىو الذي يبيز بُت اؼبعرفة واؼبعلومة غَت اؼبوظفة، رغم ذلك يصعب استقطاب ىذه 
اؼبكونات واكتساهبا إال يف إطار نظامي من خبلل قيم اؼبؤسسة بتشكيل نظام من العبلقات فيما بُت األفراد 

 . تسمح بنقلها واالستفادة منها
 عندما يبكن تطبيق اؼبعرفة يف الوقت اؼبناسب والنشاط اؼبناسب دبا يضمن ازباذ أفضل القرارات والوصول  :الذكاء

إذل أفضل أداء وأحسن النتائج يبكن اعتبار اؼبعرفة كذكاء، وعندما تزداد تدفقات اؼبعارف يف كل أطراف اؼبؤسسة 
 . ويتم تبادؽبا وتنميتها وتأكيدىا يبكن أن وبول اؼبؤسسة غَت اؼبتعلمة إذل مؤسسة ذكية

 
مصادر المعرفة :  الفرع الثاني

     إن اؼبعرفة مورد حيوي وال تأيت من فراغ، بل تتولد من مصادر متنوعة يف عصرنا اغبارل وال يبكن حصرىا، وىي 
 .تصنف إذل اؼبصادر الداخلية وأخرى خارجية

المصادر الداخلية  : أوال
تعترب اؼبعرفة الضمنية أحد اؼبصادر الداخلية الكتساب اؼبعرفة، وتشمل اؼبعرفة الضمنية على خربات األفراد وافًتاضاهتم     

و يف الغالب يكون ىذا النوع من اؼبعرفة صعب النقل أو الشرح ويف الوقت ذاتو قد تكون ؽبذا النوع . وذاكرهتم ومذكراهتم
 : ومن أىم ىذه اؼبصادر قبد(62، ص2005ىيثم علي حجازي، )منافع كثَتة لصاحل اؼبؤسسة،  

يعد العاملُت يف أي ؾبال مصادر للمعرفة، ولكن ليس كل العاملُت يف ؿبيط العمل : اإلنسان أو الفرد العامل/ 1
اإلنتاجي، إذ يشمل فقط العاملُت الذين يبتلكون معارف وخربات يف كيفية إقباز األعمال ذات الطبيعة اػباصة واليت 

 فاألفراد اغباملُت للمعرفة مسئولون عن ربقيق القيمة (16، ص2012بسام ؿبمود اؼبهَتات، ). تتطلب إبداعا يف العمل
قبم ):  ويتمثلون يف (03، ص2004سلوى أمُت السامرائي، )ؼبؤسساهتم من خبلل مهاراهتم وخرباهتم ،   (العائد )اؼبضافة

 (155، ص2008عبود قبم، 
 إستراتيجيوا المعرفة (Knowledge Stratégiste)   : عن االىتمام دبعرفة األشياء أي اؼبسئولونوىم 

وىم . االىتمام بالسؤال ؼباذا؟ باإلضافة إذل أهنم أيضا خرباء اإلسًتاتيجية واؼبنافسة القائمة على اؼبعرفة يف السوق
الذين يأخذوا األدوار اعبديدة للمعرفة داخل اؼبؤسسة بوصفها رأس اؼبال الفكري واؼبصدر اعبديد غبقوق اؼبلكية 

يف اؼبؤسسة من جهة وخارج اؼبؤسسة بوصف اؼبعرفة يف توليدىا وتقاظبها ىي السبلح االسًتاتيجي التنافسي 
إن اسًتاتيجيوا اؼبعرفة ىم الذين يعيدون تقييم اؼبؤسسة على أساس معرفتها وسبيزىا اؼبعريف . اعبديد من جهة أخرى

 .وليس على أساس منتجاهتا وخدماهتا وعملياهتا كما كان يف السابق
 مهنيوا المعرفة(Knowledge Professionals)  :  وىؤالء ىم الذين يتعاملون مع اؼبعرفة كموضوع وىم

وىذه الفئة ىي اليت تستوعب اؼبضمون اؼبعريف  (Know-What)اؼبسئولون عن اؼبعرفة السببية ومعرفة كيف  
وىي اػببَتة يف أساليب اغبصول عليها واستيعاهبا باؼبنهجية الفعالة لتوليدىا أو جعلها قادرة على العمل يف 
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ؾباالت االستعمال اؼبختلفة،  وىذه الفئة ىي اليت سبثل القدرة اعبوىرية القائمة على اؼبعرفة وسبثل جوىر رأس اؼبال 
 . الفكري للمؤسسة وقيمتها اؼبتجددة اؼبتمثلة يف توليد وإنشاء اؼبعرفة

 المعرفة  عمال(Knowledge Workers):  ىؤالء يعملون يف ؾبال اؼبعرفة من أجل توفَت عوامل الدعم
واإلسناد اؼبهٍت للمعرفة فهم يقومون جبمع اؼبعلومات وتصنيفها وجدولتها وخزهنا وإيصاؽبا واالستجابة لكل 

فأفراد ىذه الفئة ىم يبثلون الكفاءة التشغيلية التفصيلية اؼبتعلقة . الطلبات ذات العبلقة باؼبوارد اؼبعرفية اػبام
 ويتم توضيحها من خبلل الشكل .بالتنفيذ ؼبا يطلبو منهم مهنيوا اؼبعرفة دبا هبعلها أكثر قدرة على القيام دبهامهم

 :التارل
 

 أفراد المعرفة(: 04)الشكل رقم
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، ،(المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات)إدارة المعرفة قبم عبود قبم،:المصدر
 .156، ص 2008
       

 الرأظبال الفكري واؼبنافسة بوصفها اؼبؤسسة داخل للمعرفة اعبديدة األدوار وفعال عميق بشكليلتقط خرباء اإلسًتاتيجية 
 ىي الفئة اؼبعرفة فهي  اإسًتاتيجية اؼبؤسسة، أما مهنيو بناء أو تقييم يعيدون الذين وىم السوق، يف اؼبعرفة على القائمة

 وجعلها لتوليدىا، الفعالة باؼبنهجية واستيعاهبا اؼبعرفة علي أساليب اغبصول يف اػببَتة وىي اؼبعريف اؼبضمون تستوعب اليت
عليو  تعتمد الذي الشخص وىو اؼبعرفة مهندس الفئة ىذه ويبثل اؼبختلفة، االستخدامات يف ؾباالت العمل على قادرة

اؼبعرفة ىؤالء يعملون يف ؾبال اؼبعرفة من أجل توفَت عوامل الدعم واإلسناد  عمالفيها، أما  اؼبعرفة قواعد بناء يف اؼبؤسسة
اؼبهٍت للمعرفة فهم يقومون جبمع اؼبعلومات وتصنيفها وجدولتها وخزهنا وإيصاؽبا واالستجابة لكل الطلبات ذات العبلقة 

 إسًتاتيجيوا اؼبعرفة 

 فجوة اؼبعرفة التنافسية
 مهنيوا اؼبعرفة

 توليد اؼبعرفة
 عمال اؼبعرفة

 التوثيق واإليصال

 قيمة اؼبعرفة
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فالشكل السابق يشبو سباما . ىو الشخص الذي يكون عملو باألساس فكري، إبداعي وغَت روتيٍتفباؼبوارد اؼبعرفية اػبام 
مستوى اإلدارة العليا الذي يضم ؾبلس اإلدارة و اؼبدير العام و اؼبستويات اإلدارية باؼبؤسسة فإسًتاتيجيوا اؼبعرفة يشبو 

مهنيوا اؼبعرفة يدل على كذلك  .الطاقم العامل يف اؼبستويات العليا يف اؼبؤسسة، و يسمى ىؤالء باؼبدراء اإلسًتاتيجيون
أما عمال اؼبعرفة فهم مستوى .مستوى اإلدارة الوسطى الذي يشمل الدوائر األساسية يف اؼبؤسسات، كاؼبالية و التسويق

اإلدارة الدنيا الذي يتكون من الوحدات اإلدارية ذات الصلة اؼبباشرة بالتعامل مع وسائل اإلنتاج، كالعمال و الفنيُت و 
  .األجهزة

 وىو ؾبموعة العمال ضمن ؾبال وظيفي معُت أو ؾباالت ـبتلفة ويتميزون بقدرات إبداعية ويعملون معا :فرق العمل/ 2
. البتكار معارف جديدة يف ؾبال عملهم

وتعترب مصدرا مهما إلنتاج اؼبعرفة، كدراسات التسويق وحبوث تطوير اؼبنتجات، حيث تسهم : البحوث والدراسات/ 3
 (16، ص2012بسام ؿبمود اؼبهَتات، ). يف تكوين معرفة جديدة يكون ؽبا دور فعال يف تطوير أنشطة اؼبؤسسة

المصادر الخارجية : ثانيا
 االستفادة من رصيد الفكر واؼبعرفة اؼبتاح ؽبا يف حسن لئلدارة أنبية اؼبصادر اػبارجية للمعرفة اليت يبكن اكتشافإن    

تفهم الظروف احمليطة والكشف عن سبل تطويرىا وابتكار األفضل من األدوات واآلليات الستثمار الفرص اؼبتاحة، أو 
فهؤالء صبيعها يبتلكون معرفة أي أفكار، مفاىيم، ذبارب، قيم ال تتوفر . اإلدارة الفرص اليت تتفق مع مصاحل إلنشاء

وتضم تلك  (10، 09، ص2009رزقُت عبود، جباري شوقي، )، للمؤسسة، وال يتحقق ؽبا اغبصول عليها جبهودىا الذاتية
( 65، 63، ص2009عبلء فرحان طالب، أمَتة اعبنايب، ):  اؼبصادر
  الزبائن(Customers):  ىو اؼبصدر اؼبهم للمعلومات ومن مث للمعرفة الذي هبب على اؼبؤسسات أخذه

بعُت االعتبار، فالزبون يستطيع إعطاء اؼبؤسسة اليت يتعامل معها أكرب قدر من اؼبعلومات واؼبعرفة عن العملية 
اليت ذبعل اؼبؤسسة كل شيء عنها، أال وىي الفائدة اغبقيقة ؼبنتجاهتا وخدماهتا فعليها أن تنشئ نظاما فعاال 

لتحصيل اؼبعلومات اؼبفيدة من الزبائن، إذ أنو يعترب أحد مصادر رأس اؼبال الفكري الذي سبتلكو اؼبؤسسة من 
خبلل خرباتو وتعاملو مع منتجات وخدمات اؼبؤسسة وخصوصا يف عصر اؼبعلومة فقد تعقدت العبلقة بُت 
الزبون واؼبؤسسة والسبب ىو أن الزبائن لديهم قدرات ووسائل أفضل للوصول إذل اؼبعلومات عما كان عليو 

سابقا، فمع زيادة سهولة اغبصول على اؼبعلومة زادت قوة الزبون تبعا لزيادة معرفتو بأسعار اؼبنافسُت واؼبزايا اليت 
 . يقدموهنا

 الموردون (Suppliers) : ىم اؼبصدر األساسي األكثر أنبية باؼبعرفة اؼبتعلقة بالسوق الصناعية واؼبوارد
ومواصفاهتا وخدماهتا وأن العبلقة التفاعلية باؼبوردين يبكن أن تقدم مصدر للمعرفة العميقة عن اؼبوارد وتأثَتاهتا 

 . على اؼبنتجات واػبدمات
 المنافسون (Competitors): وىم اؼبصدر األكثر تأثَتا فهم يسعون إذل جعل معرفتهم صعبة التقليد 

وذلك جبعل معرفتهم متجذرة يف بيئة وثقافة اؼبؤسسات اؼبنافسة، وتسعى العديد من اؼبؤسسات إذل إغراء 
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واستقطاب أفراد اؼبعرفة يف اؼبنافسة، وأخذت اؼبؤسسات تبٍت الرؤية الكلية بالعبلقة مع أفرادىا ومن مث فإن 
 .تسرب أفراد اؼبؤسسة إذل اؼبؤسسات اؼبنافسة يكون دبثابة استبلب ؼبواردىا األكثر حيوية

 الشركاء (Parteners): وىم اؼبصدر الذي يوفر بطريقة جاىزة وسريعة ما تفتقد إليو اؼبؤسسة من معرفة 
وخربات وىذا يتم بالتشارك وربالف مؤسستُت متكاملتُت بشكل إهبايب أي أن اؼبؤسستُت ربتاج إحدانبا 

.    األخرى ليس فقط باؼبوارد اؼبادية وإمبا يف أصول اؼبعرفة أيضا
اؼبؤسبرات واغبوارات الداخلية ومن خبلل التعلم بالعمل أو البحوث )    فاغبصول على اؼبعرفة من اؼبصادر الداخلية مثل 

اؼبكتبات، االنًتنت، اؼبنافسون، الزبائن، مراكز البحث )، أو اؼبصادر اػبارجية مثل(......الداخلية باػبربة واؼبهارة
، واستغبلؽبا بطريقة تتفوق هبا على اؼبنافسُت أصبح أكثر أنبية من استغبلل بقية اؼبوارد بطريقة ربقق اؼبيزة  (....العلمي

. على اؼبنافسُت، وال يتحقق ىذا إال بوجود األفراد ذوي العقول واؼبهارات الفكرية
 

العوامل المؤثرة على المعرفة :    الفرع الثالث
 

 ويقصد هبا العوامل اليت تؤدي إذل اكتساب اؼبعرفة أي اغبصول عليها وتوليد معارف جديدة يف ـبتلف اجملاالت، ومن 
 (54، 53، ص2007إبراىيم اػبلوف اؼبلكاوي، ): أبرزىا ما يلي
 هبب أن تكون ىناك مراكز حبثية متعددة ومتنوعة ومنتشرة يف صبيع : مدى توفر مراكز البحث والتطوير

اؼبناطق، وتفتح أبواهبا على مدار الساعة عبميع اؼبهتمُت، إضافة إذل ضرورة تزويدىا باؼبستلزمات اؼبادية البلزمة، 
 .وبالتارل ىذه اؼبراكز ؽبا تأثَت إهبابيا يف توليد وإنتاج اؼبعرفة، وكيفية استخدامها وتطبيقها

 هبب :مدى توفر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على إجراء التجارب والقيام باألبحاث العلمية 
تزويد مراكز البحث والتطوير بالكوادر البشرية اؼبؤىلة علميا وعمليا، أي القادرين على إجراء التجارب والقيام 

 .باألحباث العلمية، اليت تساىم اهبابيا يف خلق اؼبعرفة وتوليدىا بشكل كبَت
 فكلما زاد الدعم اؼبارل زادت قيمة اإلنفاق على األحباث والتجارب العلمية : مدى توفر الدعم المالي الالزم

وربسنت نوعيتها أي تواكب التطورات التكنولوجية، كما يؤثر على توفَت وتدريب اؼبورد البشري من أجل توليد 
 .معارف جديدة ترفع من قيمة اؼبؤسسة

 فمن اجل إنتاج اؼبعرفة والوصول إذل ابتكارات حديثة، ال بد من إهباد اػبطط البلزمة من شاهنا :اإلبداع 
 .إنتاج اؼببدعُت

 هبب توفَتىا، ألهنا انتقلت من مرحلة نقل اؼبعلومة إذل معرفة تطبق يف ؾباالت اغبياة :المؤسسات التعليمية 
 .العملية اؼبختلفة

 حيث توفرىا يؤثر تأثَتا إهبابيا على توليد وإنتاج اؼبعارف اعبديدة كما تسهم :الحوافز المادية والمعنوية 
 .أيضا جبلب الكفاءات اؼبهاجرة وتشجيعها على العودة للوطن األصلي والعمل فيو وتطويره
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 حيث ربتوي على مضامُت من شأهنا أن تسهم يف دعم  :األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية
  .ةاؼبعرفة وتقدمي التسهيبلت البلزمة لتوليد معارف جديدة ومبتكر

   فكل ىذه العوامل تؤدي إذل توليد وإنتاج معارف حديثة وتقاظبها وحسن استخدامها، من اجل تقدم ورفعة        
 فبا تؤدي إذل ربسُت عمليات ووظائف اؼبؤسسة، من خبلل القدرة على خلق األفكار وتطبيقها من خبلل التعلم واإلبداع

 .اؼبؤسسة
دورة حياة المعرفة، وتصنيفاتها : المطلب الثالث  

   إن اؼبؤسسة تعمل بصورة دائمة على ربقيق النجاح واحملافظة على البقاء، وىذا ما هبعلها باستمرار تسعى إذل تطوير 
وربسُت وتعديل اسًتاتيجياهتا واستخدام وسائل حديثة، فتسعى إدارة اؼبؤسسة اغبديثة باالستفادة من اؼبعارف اؼبتواجدة 

ودوائر اؼبعرفة باستمرار وىذه اعبهود تؤدي ػبلق فرص جديدة وربقيق التقدم  (ضمنية، أو صروبة)يف عقول أفرادىا 
 .والتطور اؼبستمر

دورة حياة المعرفة  : الفرع األول      
دورة حياة اؼبعرفة يبكن تطبيقها على أي أصول اؼبعرفة، دبا يف ذلك اؼبلكية الفكرية واؼبهارات واػبربات فهي جزء ال يتجزأ 

كاالستشارات اإلدارية، األعمال اؼبصرفية، قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات )من اػبدمات اؼبعرفية اليت يتم توظيفها 
تتطور اؼبعرفة دبرور الزمن من خبلل  كما .فبخصوص اؼبعرفة تعد رصيد غَت ثابت بالنسبة للمؤسسة. (...واالتصاالت

 (36، ص2013صوحل ظباح، ) :أربعة مراحل، يبكن توضيحها كما يلي
 جوىر ىذه اؼبرحلة ىو أنو ال يوجد أحد يفهم سباما فكرة إنشاء اؼبعرفة وال حىت اللذين أنشؤوىا، :مرحلة التوليد 

فعملية توليد اؼبعرفة ىي عملية ال تستجيب للمناىج الرظبية، فمثبل بالنسبة للمؤسسات قبد أن اإلسًتاتيجية 
اؼبسيطرة على العمل مع اؼبرحلة اؼببكرة من اؼبعرفة ىو إهباد فكرة أو رأي يبكن اختباره، وبالتارل يتعُت على 

 .اؼبؤسسات خلق بيئة تسمح بالتجريب واإلبداع
 خبلل ىذه اؼبرحلة يتواصل إهباد ومعاعبة اؼبعرفة حيث هتدف اؼبؤسسة إذل إهباد طرق لتعبئة :مرحلة التعبئة 

اؼبعرفة داخليا مع اغبفاظ عليها من االنتشار خارج اؼبؤسسة، فمثبل تأمُت ضباية ؼبلكية اؼبعرفة عن طريق براءات 
 .االخًتاع، أي أهنا هتدف إذل نقل اؼبعرفة داخليا بُت األفراد خبلل فبارسة عملهم

  يف ىذه اؼبرحلة دل تعد اؼبؤسسة رباول أن تبقي أي فكرة أو تقنية سرية بل تتقبل حقيقة التقليد : مرحلة النشر
والتسرب، وتبدأ يف نشر الفكرة عمدا من أجل بيعها إذل قاعدة واسعة من العمبلء، وتسويق اؼبفهوم من خبلل 

 .ـبتلف وسائل اإلعبلم
 وتظهر .  تتعلق ىذه اؼبرحلة بكيفية إدارة اؼبعرفة اليت أصبحت معروفة ومنتشرة على نطاق واسع:مرحلة التوظيف

 : دورة حياة اؼبعرفة يف الشكل التارل
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 دورة حياة المعرفة(: 05)الشكل رقم     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source:  Julian B & Tony S, Managing the Knowledge Life Cycle, MIT Sloan Management 

Review, Fall 2002, Vol.44 NO.1, p77. 
 

 يف مرحلة التوليد أو اػبلق أو اإلنشاء كلها لديها نفس اؼبعٌت، ىي فكرة يف من خبلل الشكل نستنتج بان اؼبعرفة     
كباحث يف ـبترب البحوث الذي يقوم بتجريب مركب دواء جديد، أو . عقل فرد أو عدد قليل من األفراد يبكن اختبارىا

خبلل ىذه اؼبرحلة فإن العديد من األفكار غَت . مستشار إداري يعمل على ذبريب مبوذج جديد لتغيَت وضعية اؼبؤسسة
تعلم كيفية " أول من استخدم عبارة (1983)ف أدم ظبيث سنة . واضحة الغايات إال بعد اختبارىا من قبل اؼببدعُت

حيث يشَت فيها إذل أن اكتساب اؼبعارف واؼبهارات من أجل تعلم فعال، فالقدرة على التعلم تعمل على توليد " التعلم
أما مرحلة التعبئة تصبح اؼبعرفة فكرة أكثر واقعية من خبلل عملية الفحص والتحقق من مدى صحتها . أفكار جديدة

واغبفاظ عليها ضمنيا داخل اؼبؤسسة، مثبل عندما يقوم اؼبستشار اإلداري يف اؼبرحلة السابقة باالختبار خبلل ىذه اؼبرحلة 
أما يف مرحلة االنتشار تصبح اؼبعرفة ظاىرة أي .يقوم بشرح النتائج اليت توصل ؽبا وجعلها متاحة لؤلفراد داخل اؼبؤسسة

تنشر على نطاق واسع خارج اؼبؤسسة وتتعرض للتقليد واؼبنافسة من قبل العديد من اؼبؤسسات فاألفكار يف ىذه اؼبرحلة 
و أخَتا يف مرحلة التوظيف تتحول اؼبعرفة إذل معرفة مشًتكة فتصبح اؼبعرفة . ال يبكن االحتفاظ هبا ومن السهل تقليدىا

ؾبانية متوفرة يف كتب أو االنًتنت أو يتم تدريسها يف اؼبدارس، و بعدىا يتحصل كل فرد على ىذه اؼبعرفة اؼبتواجدة 
.  ووباول توليد منها أفكار جديدة عن طريق إعادة التفكَت فيها والتوصل ألفضل اؼبمارسات عند توظيفها

بلقوم ): األربعة من خبلل (األنشطة) لضمان الكفاءة واالتساق بُت اؼبراحل   FRIMويف نفس السياق يهدف مبوذج 
( 07، ص2010فريد، لعرج الطاىر، 

 تصور مسار اؼبتطلبات الرئيسية للتقنيات اؼبستقبلية بتحليل العمليات :Foresight (F)االستشراف  -1
 .وتصور اؼبستقبل يف ظل التغَتات اؼبستمرة القتصاد اؼبعرفة

 

 الوقت

نسبة األفراد 
أو المؤسسات 

التي لديها 
إمكانية 
للوصول 
 للمعرفة

 توظيف نشر تعبئة توليد
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 قيادة ؾبموعة األعمال لفحص وزبطيط التقنيات اؼبستقبلية وتأثَتاهتا : Roadmapping (R)التخطيط -2
 .اؼبتوقعة على العمل

 تنسيق اعبهود وتطوير خطط األولويات، وربقيق اغبد األقصى من : Implementation (I) التطبيق -3
األىداف كتخفيض تكاليف اؼبنتجات اعبديدة، مع تطوير مباذج العمل من اجل الوصول ألفضل االقبازات 

 .واؼبمارسات
 . تقييم نتائج عملية اإلبداع:Monitoring (M)المراقبة  -4

 
      فاالختبار للفكرة وتطبيقها داخل اؼبؤسسة وبعدىا نشرىا وجعلها ظاىرة و توظيفها وجعلها متوفرة يف كافة 

اجملاالت، ىي دورة حياة اؼبعرفة وتبقى على ىذا اؼبنحٌت لذلك نقول بأن اؼبعرفة ال زبضع لقانون تناقص الغلة حقا ألنو 
.   من اؼبعارف القديبة تنشأ معارف جديدة وبالتارل خدمات ومنتجات جديدة

 

تصنيفات المعرفة  : الفرع الثاني
      لقد قدمت تصنيفات عديدة من قبل اؼبختصُت يف ىذا اجملال، ويف اؼبقدمة يرد التصنيف األقدم واالىم للمعرفة 

ومع األنبية وأقدمية ىذا التحديد .  حيث ميز بُت اؼبعرفة الصروبة والضمنيةيف الستينات، Michael Polanyiقدمو 
 ىو أول من أعاد األنبية ؽبذا التمييز يف Ikujiro Nonakaلنوعي اؼبعرفة إال أنو دل وبظى حينها باالىتمام فكان 

 يف ؾبلة ىارفارد لؤلعمال واليت اعتربت البداية 1991دراستو الريادية عن اؼبؤسسات اػببلقة للمعرفة يف أواخر عام 
، 2008قبم عبود قبم، ).الرظبية لبلىتمام الواسع بإدارة اؼبعرفة، حيث صنف اؼبعرفة إذل نوعُت نبا األكثر انتشارا واستخداما

.  باإلضافة لتصنيفات عديدة ـبتلفة حسب الباحثُت. (42ص
 Michael  Polanyi تصنيف: أوال

أي ضمن كل فرد، واليت يبكن ربويلها بلغة رظبية ونظامية  (شخصية، ذاتية)صنف ىذا الباحث اؼبعرفة إذل معرفة ضمنية 
: ، ويبكن توضيحهما كاآليت(صروبة)إذل معرفة ظاىرة 

 قال 1966يف عام  :المعرفة الضمنية  Michael Polanyi " يبكن أن نعمل أشياء بدون أن نكون قادرين
ناصر ؿبمد  )، " ن بالضبط كيف نعملها، وأن السبب يف ذلك ىو أننا مبتلك معرفة ضمنيةعلى أن لبرب اآلخري

ىي اؼبعرفة اؼبتواجدة يف عقول وسلوك األفراد وىي بالتارل فاؼبعرفة الضمنية  (43، ص2011سعود جرادات وآخرون ، 
تشَت إذل اغبدس واإلحساس الداخلي، كما تعد معرفة خفية تعتمد على اػبربة ويصعب ربويلها بالتكنولوجيا بل 

ومن مث فهي غَت معلومة وال . (03، ص2012خالد خصيب، مروان أبو فضة، )ىي تنتقل بالتفاعل االجتماعي
متاحة لآلخرين، ويصعب توثيقها وتصنيفها أو نقلها للعاملُت، وإذا أفصح عنها تنتقل من معرفة ضمنية إذل 

 .، فصعوبة ؿباكاة اؼبعرفة الضمنية هبعلها من اؼبمكن أن تكون أسس ؼبيزة تنافسية وفريدة(ظاىرة )معرفة صروبة

ويبكن أن تكون عملية نقل اؼبعرفة الضمنية صعبة إذل حد ( 107، ص2012ليلى ؿبمد حسٍت أبو العبل، )
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اؼبستحيل، ويرجع ذلك لطبيعتها الذاتية اليت ذبعل من الصعب صياغتها وتبادؽبا، فتلجأ العديد من اؼبؤسسات 
 (,Todd R et al  . نظام ربفيزي يشجع األفراد على تقاسم اؼبعارف واستخدام معارف اآلخرينإتباعإذل 

(2003, p03. وىناك من اعتربىا أهنا القيام بالشيء دون التفكَت فيو، أي عادة ما تكون شخصية وتأخذ 
طابع غَت رظبي، فهي تكون من النماذج والقيم واؼبعتقدات واالفًتاضات والتصورات العقلية، وال يبكن الكشف 

عنها وتبادؽبا إال من خبلل االتصال واؼبشاركة ، أو التحاور من خبلل تبادل األفكار واػبربات يف اؼبؤسبرات 
 (Elizabeth A S, 2001, p 314) ..واؼبلتقيات

  وىي اؼبعرفة اؼبنظمة واؼبدونة واؼبكتوبة، الرظبية واليت يبكن بسهولة ربويلها ونقلها، : (الصريحة)المعرفة الظاهرة
ألهنا يف شكل وثائق قاعدة بيانات، كما تظهر يف صيغة مواصفات اؼبنتجات وبراءات االخًتاع واؼبخططات 

 وتتعلق ىذه اؼبعرفة .(Abdelheq L et al, 2013, p193)اخل، لذلك ظبيت باؼبعرفة الظاىرة .....والكتب
باؼبعلومات اؼبوجودة واؼبخزنة بأرشيف اؼبؤسسة، ومنها الكتيبات اؼبتعلقة بالسياسات واإلجراءات واؼبستندات 

ومعايَت العمليات والتشغيل، ويبكن لؤلفراد داخل اؼبؤسسة الوصول إليها واستخدامها وتقاظبها من خبلل 
ومع أن اؼبعرفة .(Nasser M. S. J & Ahmad I. M, 2014, p30) اؼبلتقيات والندوات والكتب 

، ولكن يبكن ربويلها جزئيا إذل معرفة ظاىرة من (أي ربويلها إذل وثائق)الضمنية ال يبكن ربديدىا أو ترميزىا 
خبلل التطبيق واؼبشاركة والنقل بُت األفراد واعبماعات اليت تعمل قريبة من بعضها البعض من خبلل التعلم 

 & Beijerseحيث عرب كل من   .  (Ibrahim A, Abdullah B, 2015, p12)واؼببلحظة اؼبباشرة 

Roelofواؼبعرب عنها باؼبعرفة القابلة للًتميز اؼبعرفة الصروبة باعبزء الظاىر من ىذا اعببلف  للمعرفة باعببل اعبليدي 
 .وسهلة التبادل، أما الضمنية فهي ذاتية يصعب نقلها 

 
المعرفة الصريحة والضمنية تمثيل : (06)الشكل رقم     

 

 
 

Source:  Beijerse U & Roelof P, Questions in knowledge management: defining and 

conceptualizing a phenomenon, Journal of Knowledge Management, 1999, Vol. 3.No. 2, p 100. 
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مع إطبلق : لكن االعتماد على اؼبعرفة الظاىرة كليا ال يفيد اؼبؤسسة من اعبانب التنافسي، واؼبثال التارل يوضح ذلك 

 االستعانة دبصادر خارجية يف تصنيع صبيع اؼبكونات IBM اختارت شركة 1981حاسوهبا الشخصي األول عام 
، وربصلت على الًتخيص لنظام التشغيل من Intel  منmicro processorالرئيسية، فاشًتت اؼبعاعبات 

Microsoft وعبلوة على ذلك استعانت يف التوزيع بقنوات خارجية لعدد كبَت من ذبار التجزئة، وقد ظبحت ىذه ،
 الشركة الرائدة يف السوق، Apple شهر فقط ومنافسة 15التعبئة اػبارجية بتمكُت السوق من تصنيع جهاز كمبيوتر يف 

 اإلنتاجأن االستعانة باؼبعرفة الصروبة من مصادر خارجية سبثل خطرا على مستويات  IBMلكن مع مرور الوقت تيقنت  
واػبدمات، ألن األسواق تصبح مفتوحة أمام اؼبنافسُت الستعمال نفس الطريقة حيث يبكن شراء نفس نظام التشغيل 

الكثَت من ميزهتا التنافسية فضبل من عدم سبكنها التحكم يف  IBMواستخدام نفس قنوات التوزيع، ونتيجة ذلك فقدت 
 يف اؼبقابل فاؼبعرفة الضمنية ذاتية ويصعب إضفاء (37، ص2013بلقوم فريد، ) .(أي اؼبعارف الضمنية)ىندسة الكمبيوتر 

، فإن دل يتم توظيفها، أو اغبصول عليها عن طريق تبادل التجارب أو (أي متجذرة يف العقول)الطابع الرظبي عليها 
اؼببلحظة أو التقليد ال تعترب معرفة صروبة، إذن اؼبعرفة الضمنية تكمل اؼبعرفة الصروبة والضمنية تفقد معناىا إذا دل يتم 

ويف سياق ىذا التصنيف يبكن القول بأن .  تصروبها  وىو ما يعٍت كبل النوعُت من اؼبعرفة ضروري ػبلق اؼبعارف
اؼبؤسسات اغبديثة لديها اؼبعرفة الضمنية يف غاية األنبية ألهنا ربقق ؽبا مزايا تنافسية، يف حُت ربويلها إذل معرفة ظاىرة 

:  على شكل تقدمي منتجات أو خدمات أو براءات اخًتاع، ويبكن توضيح الفرق بينهما من خبلل اعبدول التارل
 الفرق بين المعرفة الضمنية والصريحة(: 01) رقم    الجدول

المعرفة الضمنية المعرفة الصريحة 
معرفة رظبية؛ -
سهلة االنتقال؛ -
يبكن التعبَت عنها بالكلمات أو وسائل أخرى؛ -
..... متواجدة عند األفراد ويف الوثائق واألرشيف-
.  لدى اؼبؤسسة %20ال تشكل أكثر من -

؛ (غَت رظبية)معرفة ذاتية -
صعبة االنتقال؛ -
صعب اإلفصاح والتعبَت عنها؛ -
فبلوكة لدى األفراد؛ -
  . من اؼبعرفة لدى اؼبؤسسة %80تشكل-

 

Source:  Michel G, de la capitalisation des connaissances dans l’entreprise les fondamentaux 

du (knowledge management), université paris dauphine, 2003, p23.  
 

تتواجد يف عقول األفراد وتتميز بصعوبة اغبصول  (ذاتية)      من خبلل اؼبقارنة السابقة يبكن القول بأن اؼبعرفة الضمنية 
عكس اؼبعرفة الصروبة الرظبية اؼبتواجدة يف الوثائق .عليها، ومتواجدة لدى غالبية أفراد اؼبؤسسة، من الصعب إخراجها

. وـبتلف وسائل النشر واليت من السهل التعبَت واإلفصاح عنها ويبكن ذبسيدىا يف كل االسًتاتيجيات والعمليات
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      فخبلصة القول انو مت تقسيم اؼبعرفة وفق ىذا التصنيف حسب درجة ظهور اؼبعرفة، إذ أن كل معرفة خاصة 
باؼبهارات يكتسبها الفرد ذو اػبربة وال يعرب عنها تعترب معرفة ضمنية، أما اؼبعرب عنها يف كتب وـبتلف الوثائق ويتم تبادؽبا 

 .واستخدامها ونقلها تعد معرفة صروبة
 

 Boisoft تصنيف: ثانيا

  ميز ىذا التصنيف بُت أربعة أمباط استنادا إذل مدى تصنيف اؼبعرفة ودرجة انتشارىا، حيث أن اؼبعرفة اؼبصنفة
تشَت إذل اإلعداد اؼبسبق واعباىزية للتداول مثل اػبربة، أما مصطلح االنتشار فيشَت إذل أن اؼبعرفة يبكن التشارك 

( 226، ص2010ؿبمد عبد الوىاب العشماوي، ): فيها، واألصناف ىي
 وىي معرفة مصنفة ولكنها غَت منتشرة جاىزة للتداول، ولكنها ؿبدودة االنتشار:المعرفة الخاصة . 
 اخل.... ىي معرفة غَت مصنفة وغَت منتشرة كاإلدراك واػبربات:المعرفة الشخصية. 
 اخل..... وىي معرفة مصنفة ومنتشرة يف الصحف، الكتب، التقارير، اجملبلت:المعرفة العامة. 
 وىي معرفة غَت مصنفة ومنتشرة بالتواصل االجتماعي واؼبناقشات واألفكار العامة:المفهوم العام . 

     ىذا التصنيف كسابقو ىو اآلخر اعتمد على تصنيف اؼبعرفة حسب درجة ظهورىا عدا انو استبدل التقسيم حيث 
لكن لديهما نفس  (العامة، اؼبفهوم العام)، واؼبعرفة الصروبة إذل (معرفة شخصية، خاصة)قسم اؼبعرفة الضمنية إذل 

. الدالالت واؼبعاين حسب رأينا
 Lundvalتصنيف : ثالثا

 (48، ص2012بسام ؿبمود اؼبهَتات، ) :صنف اؼبعرفة إذل أربعة أنواع وىي
 وتعرب عن اؼبعرفة حول اغبقائق اليت يبكن ترميزىا:معرفة ماذا . 
 وىي اؼبعرفة حول اؼببادئ والقوانُت:معرفة لماذا . 
 وىي اؼبهارة والقابلية لتنفيذ مهمة معينة:معرفة كيف . 
 وىي معرفة من يعرف ماذا أو من يعرف كيف ينجز ويؤدي العمل:معرفة من . 

: Marquardtكما يضيف 
 وىي معرفة أين يبكن العثور على معرفة ؿبددة بعينها:معرفة أين . 
 وىي معرفة مىت تكون ىناك حاجة ؼبعرفة معينة:معرفة متى . 

        ىبتلف ىذا التصنيف عن سابقيو حيث اقتصر تقريبا على الغرض من اؼبعرفة اؼبطلوبة، ومت طرحها على شكل 
، 2008نادية خريف، وىيبة داسي، ).  أسئلة، وكبن نرى بان ىذا التصنيف ال يعدو كونو مت تفصيلو كثَتا وغَت واضح

( 24ص
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تصنيف آخر : رابعا
    إن اؼبؤسسة ال تستطيع إنتاج اؼبعرفة دبفردىا، وإمبا بفعل األفراد اللذين يعملون فيها، ىذا يعٍت أن توليد اؼبعرفة ينتج 

،  (Gilles B, 2005, p24) اليت تكون على شكل مهارات وطرق عمل فبيزة (العمال)عن ؾبموعة معارف األفراد 
 :وتنقسم اؼبعرفة يف اؼبؤسسة إذل

 2011ناصر ؿبمد سعود جرادات وآخرون ،  ) وتشمل اؼبعرفة اليت يبتلكها الفرد وترتبط مباشرة بو :المعرفة الفردية ،
غسان  ).  كما تعرب عن الكفاءات الفردية واؼبعلومة اؼبعرفية اؼبًتاكمة لذى الفرد نتيجة ذباربو وخرباتو، (45ص

 (167، ص2010قاسم داوود البلمي، أمَتة شكرورل البيايت، 

 ح جملموعة من األفراد ألداء اؼبهام بصفة صباعية وربقيق ىدف معُت وىي اؼبعرفة اليت تسم :المعرفة الجماعية
فاؼبعرفة اعبماعية   .(Abdelheq L et al, 2013, p194)للمؤسسة، واليت سيكون من الصعب تقليدىا 

والشكل التارل يوضح . تتضمن اؼبعرفة الفردية، اليت ال تصل لتحقيق ىدف اؼبؤسسة إال عند دؾبها مع اآلخرين
 :ذلك

 المعرفة الفردية والجماعية(: 07)الشكل رقم     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Gilles B, 2005, p23. 
 

يتحصل على اؼبعرفة دبفرده من خبلل برامج  (العامل يف اؼبؤسسة )      ىناك تبادل بُت اؼبعرفة الفردية واعبماعية، فالفرد
ومن خبلل القيام بالندوات واؼبؤسبرات واأليام . التعلم، دبعٌت كل فرد يبتلك معرفة ذاتية فردية حسب اجملال اؼبتخصص فيو

، ومنها يتحصل الفرد على معارف فردية جديدة كسبها من (معرفة صباعية)الدراسية يتم تبادل اؼبعارف بُت ـبتلف األفراد 
إن اؼبعرفة سواء كانت صباعية أو فردية تبقى كمورد مرتبط بشكل كبَت مع مسار اؼبؤسسة، . خبلل األعمال اعبماعية

 

 

 

 معرفة فردية معرفة جماعية

 (تدريب، ندوات، مؤسبرات)عرض -
نقل اؼبعرفة والرجوع باػبربة                         -
 (العصف الذىٍت)العمل اعبماعي                         -

 زيادة اؼبعرفة الفردية عن طريق التكوين والتبادل الذايت-
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وىذا يتطلب من العملية التسيَتية أن تؤطر اإلنتاج اؼبستمر لتلك اؼبعرفة هبدف تنمية التجديد واالبتكار والتطور، ألهنا 
أصبحت وسيلة للتغيَت والتحفيز الدائم، من أجل تنمية روح اؼببادرة والتعاون بُت أفراد اؼبؤسسة هبدف تنمية كفاءاهتم دبا 

. وبقق ؽبا ميزة تنافسية
     ركزت التصنيفات السابقة على اعبانب الشكلي، وانفرد ىذا التصنيف على جانب مهم يف التصنيف يتعلق 

.  باؼبضمون حيث يعرض بأن اؼبعرفة اليت يبتلكها الفرد ذاتية، وإذا مت دؾبها مع اآلخرين تصبح صباعية
     كبن نرى بان التصنيفُت األول واألخَت منطقيُت وأكثر وضوح وواقعية ألن اؼبعرفة الضمنية ىي معرفة فردية متواجدة 

يف عقول األفراد ومن الصعب نقلها لآلخرين، أما اؼبعرفة الصروبة فهي اؼبعرفة اعبماعية ألنو مت مشاركتها ونقلها والتصريح 
. هبا وبالتارل تطبيقها يف اؼبؤسسة، أي أهنا ربويل األفكار من  ؾبرد تصورات إذل إنتاج معريف ملموس

 تسعى إذل ربقيق مزايا مؤسسةدبا أن اؼبعرفة ىي مورد قيم غَت ملموس، هبب أن تدار بذكاء وديناميكية من قبل أي     
 (Wong K Y et al, 2015, p240)    .تنافسية
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 المفاهيم األساسية إلدارة المعرفة:  المبحث الثاني
      أمام التطورات والتقلبات اؼبتسارعة والقوية للمحيط قد أدى باؼبسَتين والباحثُت بالبحث عن األساليب اإلدارية اليت 
سبكن بقاء اؼبؤسسة، وليس غريبا أن يكون من أنبها تطبيق إدارة اؼبعرفة دبنهجيتها اؼبعروفة، فتعددت مفاىيمها ومكوناهتا 

 .وىو ما جعلنا نوضح ـبتلف اؼبفاىيم األساسية إلدارة اؼبعرفة من خبلل ىذا اؼببحث. وكيفية إدارهتا بتعدد الباحثُت
 أساسيات إدارة المعرفة:    المطلب األول

    تغَتت وجهات النظر للمورد البشري باعتباره قوة ذىنية ومصدر لئلبداع، لذلك أصبحت اؼبعرفة من األصول اؽبامة 
 :يف اؼبؤسسات خبلل ىذه اؼبرحلة، فهي تسعى جاىدة إلدارة ىذه األصول بفعالية لتحقيق ىدفُت أساسيُت

 إنشاء اؼبعرفة اعبديدة لتسريع االبتكار واكتساب ميزة تنافسية يف السوق؛:أوال  
 تقاسم اؼبعارف اؼبوجودة لزيادة فعالية اؼبؤسسة:ثانيا . 

 مداخل دراسة إدارة المعرفة: الفرع األول
   إن التباين الذي برز يف ربديد مفهوم اؼبعرفة لدى الباحثُت واؼبختصُت يف ىذا اجملال، قد أدى إذل وجود تباين يف 

ربديد مفهوم إدارة اؼبعرفة، ويبكن ربديد اؼبداخل الرئيسية التالية واليت توضح إذباىات اؼبختصُت كبو ربديد مفهوم إدارة 
 :اؼبعرفة ودراستهما، وىي كالتارل

 المدخل المعلوماتي: أوال
حسان )ويتضمن أنشطة معاعبة البيانات وإدارة تدفق اؼبعلومات وربديث قواعد البيانات وتوثيق أنشطة األعمال باؼبؤسسة 

يف بداية الثمانينات  Don Marchandفأول من إستخدم مصطلح إدارة اؼبعرفة ىو  (.17، ص2005عبد مفلح اؼبومٍت، 
من القرن اؼباضي اؼبتعلقة بتطور نظم اؼبعلومات القائمة على اؼبعرفة، حيث بدأت جل اؼبؤسسات تنفذ برامج ناجحة يف 

HPتطبيق إدارة اؼبعرفة ، وأول ذبربة بدأهتا شركة 
  وربديدا يف برنامج إلدارة اؼبعرفة للقناة اغباسوبية للتاجر من خبلل *

 (.                        50، ص2009زكريا الدوري، أضبد علي صاحل،)معاعبة البيانات وبث اسًتجاع اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب 
 المدخل التكنولوجي: ثانيا

حسان عبد اؼبفلح )يهتم ببناء وتطوير نظم إدارة اؼبعرفة اؼبستندة على تكنولوجيا اؼبعلومات كاألنظمة اػببَتة
 كما أن اإلرتباط الوثيق بُت التكنولوجيا ونظم اؼبعلومات يوفر أساسا اؼبادة األولية الضرورية لبناء ،(18،ص2005مومٍت،

 
 

 
HP

 اؼبسمى بالقناة اغباسوبية 1985 شركة أمريكية أطلقت برنامج جديد سنة  (Hewlett Packard)ىي إختصار لشركة  *
 وكانت ىذه القناة دبثابة شبكة  (Managing Knowledge For The Concuter Dealer Channel)للتاجر

 . أخبار عدت على وفق مضامينها برناؾبا إلدارة اؼبعرفة
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 أي من أجل ربسُت العمل اعبماعي والتشارك اؼبعريف مت إستخدام الوسائط (.55،ص2011بوعزيز شيشون،)اؼبعرفة 
 ,Internetالتكنولوجية اؼبتعددة والربؾبيات اغبديثة اليت تسمح بالوصول إذل ـبتلف مصادر اؼبعرفة مثل شبكة 

Intranet, Extranet.( ،313،ص2001حسن العلواين) 
 المدخل الثقافي: ثالثا

حسان عبد ) *ويهتم باألبعاد السلوكية أو الفكرية إلدارة اؼبعرفة من خبلل تناول التعلم اعبماعي، وبناء اؼبؤسسات اؼبتعلمة
فاؽبدف األساسي من التعلم اعبماعي ىو التطوير اؼبستمر للمعرفة التنظيمية، من خبلل . (18،ص2005اؼبفلح مومٍت،

ذبسيد اؼبعارف اليت مت بناؤىا من خبلل عمليات التبادل اعبماعي مث بعد ذلك نشرىا بُت أطراف اؼبؤسسة فبا يتولد عنها 
( 312،ص2001حسن العلواين،).معارف جديدة إضافة إذل أصول اؼبعرفة اغبالية

 المدخل االقتصادي:رابعا
بل أكثر من ذلك، فاؼبعرفة كما  (كاألرض، رأس اؼبال، العمل)ينطلق من كون اؼبعرفة ليست كمورد من موارد اؼبؤسسة 

 والذي يتمثل يف العمال دبا لديهم من قدرات معرفية وتنظيمية إلنتاج األفكار **يراىا االقتصاديون سبثل رأس اؼبال الفكري
اعبديدة وتطوير األفكار القديبة ويعملون بشكل مستمر على تطوير مؤسساهتم وزيادة قدراهتم على ربقيق اؼبيزة التنافسية 

  (.18،ص2005حسان عبد اؼبفلح مومٍت،)
   إن ىذا اؼبدخل إعترب أن اؼبعرفة ىي عبارة عن رأس اؼبال الفكري ربقق قيمة مضافة للمؤسسة بعد توظيفها 

 إذل أن مفهوم إدارة اؼبعرفة تقريبا Guthrie، وىذا ما يتفق مع ما أشار إليو (312،ص2001حسن العلواين،)واستثمارىا
 (Guthrie J, 2000, p07).ىو نفسو مفهوم إدارة رأس اؼبال الفكري وأنو من الصعب التفريق بُت اؼبصطلحُت

 
 
 
 من ووصفها باؼبؤسسات اليت يتم فيها إهباد نتائج يرغبها اؼبوظفون  1990يعد بيًت سينغ أول من أشار إذل اؼبؤسسات اؼبتعلمة سنة *

 يف األفراد ىؤالء عمل جوىر أن حيث اعبماعية، عنها بالطموحات يعرب التفكَت يف وشاملة جديدة أمباط واعتماد قدراهتم توسيع خبلل
 وربقيق العاملُت لؤلفراد التفكَت مبط تغَت على اؼبفهوم ىذا يركز و. باستمرار كيف أن يتعلموا معا األفراد يتعلم أن ىو اؼبؤسسات تلك

 اؼبوظفُت من واحد كل فيها وبدد اليت اؼبؤسسة بأهنا اؼبتعلمة اؼبؤسسة وتعرف .اؼبرغوبة النتائج إذل للوصول اؼبستمر اعبماعي التعلم
 وربقيق والتعلم النمو على قدرهتا زيادة أجل من باستمرار  وربسنوتغَت ذبرب أن على قادرة اؼبؤسسة هبعل دبا حبلها ويقوم اؼبشكبلت

. (173،ص2012صبلح عبد القادر أضبد النعيمي،)أغراضها
 "رأس اؼبال الفكري"أول من استخدم مصطلح  (Johnsonville Foods) مدير مؤسسة Ralph STAYER يعد**

(Intellectual capital)  يف السابق كانت اؼبصادر الطبيعية أىم مكونات الثروة القومية وأىم : "  حيث قال 1990وذلك عام
موجودات الشركات ، بعد ذلك أصبح رأس اؼبال متمثبل بالنقد واؼبوجودات الثابتة ىو أىم مكونات الشركات واجملتمع، أما اآلن فقد حل 

 "يعد أىم مكونات الثروة القومية وأغلى موجودات الشركات  ؿبل اؼبصادر الطبيعية والنقد واؼبوجودات الثابتة رأس اؼبال الفكري الذي

 . (2012دىان ؿبمد، )
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 المدخل اإلداري: خامسا
ينظر ىذا اؼبدخل إذل إدارة اؼبعرفة التنظيمية باعتبارىا عملية تسعى إذل إكتساب اؼبعرفة وتطويرىا ونشرىا بُت أعضاء 

يشَت اؼبدخل اإلداري إذل عمليات (.313، ص2001حسن العلواين، ).اؼبؤسسة لتحقيق أكرب قدر من الفعالية التنظيمية
 .إدارة اؼبعرفة فتجسيد اؼبعرفة يف اؼبؤسسة بكفاءة وفعالية يبكنها من ربقيق عوائد ملموسة واالرتقاء والتفوق على اؼبنافسُت

      فكل اؼبداخل السابقة الذكر تنظر إلدارة اؼبعرفة حسب وجهات ـبتلفة تعود ؼبرجعية كل باحث فاؼبعلومايت 
والتكنولوجي ينطوي على توفَت اؼبوارد البلزمة والتكنولوجيا للوصول إذل اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب باعتبارىا عنصر 

فاإلىتمام دبمارساتو الفكرية ونشر . أساسيا، أما الثقايف، اإلقتصادي واالداري يعتربون اؼبورد البشري ىو الثروة اؼبعرفية
معارفو بُت األفراد اؼبناسبُت يف الوقت اؼبناسب ىبلق قيمة للمؤسسة من خبلل ربويل القدرات اؼبعرفية إذل سلع و 

لذا سبكُت اؼبؤسسات وتوظيف اؼبؤىلُت ونشر وتطبيق اؼبعرفة تعترب دبثابة مفتاح قباحها، وىذا . خدمات ذات جودة عالية
 .ما أدى إذل ضرورة توضيح مفهوم إدارة اؼبعرفة

 مفهوم إدارة المعرفة: الفرع الثاني
     بناءا على اؼبداخل السابقة الذكر ىناك تعريفات عديدة إلدارة اؼبعرفة، ركز كل منها على جوانب معينة وضعت 

 . اليت طورىا بعض الباحثُت KM لذلك يبكننا التطرق لبعض تعريفات إدارة اؼبعرفة. لتخدم أغراض الباحثُت
     فهناك من يعرف إدارة اؼبعرفة بناء على بعض العمليات اليت يتم تطبيقها يف اؼبؤسسة لتجسيد اؼبعرفة يف انتاج السلع 

 إذل عملية نشر اؼبعرفة واعترب ادارة اؼبعرفة على أهنا نظام وثيق يساعد على نشر Finneranواػبدمات، حيث تطرق 
اؼبعرفة سواء على اؼبستوى الفردي أو اعبماعي من خبلل اؼبؤسسة هبدف رفع مستوى إدارة العمل، باغبصول على 

باإلضافة إذل العملية (.78،ص2009نعيم إبراىيم الظاىر،)اؼبعلومة اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب للعمل اؼبقصود اؼبناسب 
 ؾبموعة من العمليات اغبصول على األصول الفكرية وصبعها وتنظيمها ونشرىا Greyالسابقة أضاف 

 . (Yohanna O.E &Enoch G.W, 2015, p07)وتطبيقها

 أكثر يف ىذه العمليات واؽبدف منها حيث إعترب أن إدارة اؼبعرفة ىي العملية اليت تساعد Gupta et al    ويفصل 
اؼبؤسسة يف اغبصول واختيار وتنظيم ونشر ونقل اؼبعلومات واػبربات اؽبامة وربويلها لؤلنشطة اؼبفيدة مثل التخطيط 

 ، وىذا ما يتماشى مع تعريف (Gupta B et al, 2000, p669)االسًتاتيجي، ازباذ القرارات، حل اؼبشكبلت 
Tiwana  الذي عرف إدارة اؼبعرفة اؼبوجودة باؼبؤسسة من خبلل اكتساب اؼبعرفة ونقلها وتطبيقها واالستفادة منها يف 

 . (Haslinda A & Sarinah A,2009,p188)ربقيق ميزة تنافسية، وتوليد قيمة ذبارية للمؤسسة

     دل تكن يف السابق إدارة اؼبعرفة ىي ؿبور تركيز خطابات أصحاب العمل واؼبديرين يف اؼبؤسسات، إال أن االىتمام هبا 
يف عصرنا اغبارل وخاصة يف األوساط األكاديبية بإعتبارىا واحدة من األصول األساسية يف اؼبؤسسة وإدارة ىذه األصول 

 بأهنا ؾبموعة Malhotraوىو ما أشار لو بالضبط . يبدوا إلزاميا يف وقتنا اغباضر، ألهنا مصدر االزدىار واالستمرارية
العمليات التنظيمية اليت هتدف إذل ربقيق اإلستمرارية من خبلل االمكانيات اػببلقة واالبتكارية للعنصر 
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 ىذا التعريف دل يفصل يف العمليات حيث ركز على مصدر العمليات أال وىو .(Malhotra,2000,p05)البشري
 .اؼبورد البشري فبمعارفو ومهاراتو تتحقق االستمرارية للمؤسسة وىو اؽبدف الذي تسعى لو

 فَتكزون يف تعريفهم على العمليات كذلك لكن أكثر تفصيبل من التعاريف السابقة فيقولون Turban et al     أما 
ؾبموعة خرباء، ).بأهنا عملية ذبميع وتوليد اؼبعرفة وتسهيل تقاظبها دبا يبكن من تطبيقها بفاعلية يف صبيع أكباء اؼبؤسسة

 فهذا التعريف يسلط الضوء وبصفة أساسية على أبعاد معاعبة اؼبعلومة يف إدارة اؼبعرفة كبعد اعبمع، (115،ص2014
 تعريف إدارة اؼبعرفة حيث اعتربىا ؾبموعة من Lawsonكما يقدم .توليد وتقاسم، تطبيق واليت ؽبا أنبية كبَت للمؤسسة

لتشكيل دورة إدارة اؼبعرفة واليت  (اكتشاف اؼبعرفة واغبصول عليها، تنظيمها، زبزينها، نشرىا وتطبيقها)العمليات اؼبختلفة 
 . (Kambiz A & Aslan A, 2014, p688)هتدف إذل إضافة قيمة لؤلعمال

      ما يبلحظ عن التعاريف السابقة أهنا ركزت على عمليات إدارة اؼبعرفة اليت يتم تطبيقها يف اؼبؤسسة وىي مفتاح 
 حبيث يصف اؼبؤسسات اليت تدير وتنقل اؼبعرفة بشكل فعال Riegeقباحها أو فشلها، وىو ما يتوافق مع ما ذىب إليو 

 فاإلضافة اليت جاء هبا ىذا التعريف ىو الدور  (Funmilola OO, 2015, p02).ىي األكثر ابتكارا وأفضل أداء
الفعال لعملية نقل اؼبعرفة يف ربقيق االبتكار إال أنو ذباىل ـبتلف العمليات اليت هبب أن تتكامل لتحقيق أفضل أداء 

لذلك فاؼبؤسسات الناجحة أدركت ؼباذا هبب إدارة اؼبعرفة، ووضع خطط بشأن وكيفية ربقيق ىذا اؽبدف . للمؤسسة
 .بتكريس الوقت واعبهد البلزمُت، فهذا أصبح ضروريا بسبب التغَتات البيئية وزيادة شدة اؼبنافسة 

      كما يشَت بعض الباحثُت ألنبية إدارة اؼبعرفة كوهنا تساعد على إهباد بيئة تعاونية، وذلك من خبلل اغبصول على 
اؼبعرفة اؼبتوافرة وتقاظبها وخلق الفرص وتوليد معارف جديدة، والتزود باألدوات واؼبداخل البلزمة لتطبيق ما تعرفو اؼبؤسسة 

وىو ما يعٍت بأن إدارة اؼبعرفة فن ربويل إبتكار قيمة ( 115، ص2014ؾبموعة خرباء، ). سعيا لتحقيق أىدافها اإلسًتاتيجية
ويتفق يف ربديد بأن إدارة ( 79، ص2011سعود ناصر ؿبمود سعود جرادات وآخرون، ) من األصول اؼبنظمية غَت اؼبلموسة

 . (Kristina C, 2013, p31) حيث عرفتها بأهنا فن ربويل رأس اؼبال الفكري إذل قيمة ذباريةDorothyاؼبعرفة فن
فإذا حاولنا دمج ىاذين التعريفُت يبكننا أن نقول بأن إدارة . إن ىذا التعريف حصر مفهوم إدارة اؼبعرفة باعتبارىا فن

اؼبعرفة ىي مزيج لعدة عوامل رأظبال البشري، التكنولوجيا، والعمليات هبدف خلق قيمة، ويتم ىذا التنسيق من خبلل 
 .اكتساب وتقاسم واستخدام اؼبعرفة لتوليدىا ونشرىا وتوزيعها ألجل ربقيق ميزة تنافسية يف السوق

 حبيث عرف إدارة اؼبعرفة بأهنا نشاط يتعلق باألنبية اإلسًتاتيجية والتكتيكية Brooking     حيث يؤكد على ذلك 
فالسبب األساسي يف إختيار ىذا التعريف  (Vlatka H et al, 2002, p93)إلدارة األصول اؼبوجودة لدى اإلنسان 

 :بشكل عام، فتطبيق إدارة اؼبعرفة يف اؼبؤسسات يهدف إذل. ىو بساطتو النسبية مقابل التعاريف األخرى
 ربديد نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات؛ 
 تطوير القدرة على التكيف لبلضطراب والتعقيد البيئي. 
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     وبناءا على ىذه التعاريف اليت ركزت على األنبية والدور الذي تقوم بو إدارة اؼبعرفة من خبلل عملياهتا ربقق نتائج 
متميزة يف أعماؽبا، واألىم من كل ىذا القيمة اؼبضافة برفع حصتها السوقية وذبعلها يف مقدمة اؼبنافسُت وىي تعتمد 

وىو أىم األسباب الرئيسية اليت تستثمر فيها اؼبؤسسات اليوم وىو كيفية . أساسا على االدارة الفعالة للموارد اؼبعرفية
اغبصول على اؼبعرفة واكتساهبا ونشرىا بشكل مبلئم، لذلك فاؼبؤسسات تنظر اليوم إذل اؼبورد البشري رأظبال، ألن 

 . اؼبوظفُت ىم الذين يبتلكون اؼبعرفة التنظيمية اليت يبكن أن ذبعلها يف قمة السوق التنافسية
    إال أنو ىناك بعض النماذج واألحباث اليت تربز بأن إدارة اؼبعرفة ىي وظيفة يف اؼبؤسسة، حيث عرفها كل من 

Darroch & Naughton   على أهنا الوظيفة اإلدارية اليت هتتم خبلق واكتشاف اؼبعرفة، وتدير تدفقها داخل اؼبؤسسة
 (& Darroche J .والتأكد من أن اؼبعرفة تستخدم بكفاءة وفاعلية لتحقيق اؼبنفعة لصاحل اؼبؤسسة على اؼبدى الطويل

(Naughton R ,2002,p211  .ىذا التعريف على أن إدارة اؼبعرفة ليست فن أو ؾبموعة عمليات فقط بل ىي  ركز
اخل، وىذا أصبح أمرا إلزاميا على مؤسسات تعيش ......وظيفة مشاهبة لوظائف اؼبؤسسة كااؼبوارد البشرية والتسويق و

عصر العوؼبة تغَت ىيكلها التنظيمي لتصبح أكثر مرونة واستجابة للتغيَتات البيئية وتسمح ؼبوظفيها باستخدام معارفهم 
 .ومهاراهتم من أجل ربقيق ميزة تنافسية مستدامة ؼبؤسساهتم

     ىناك من اعترب إدارة اؼبعرفة فن، وىناك من اعتربىا عمليات وىناك من نظر إليها كوظيفة فعلى ضوء ما تقدم، يبكننا 
إذل سلعة أو خدمة ذات قيمة، وذلك بالبحث عن  (اؼبوجودات الفكرية)تعريف إدارة اؼبعرفة ىي ربويل اؼبوارد الذىنية

اؼبعرفة واكتساهبا وتوليدىا واؼبشاركة هبا ونشرىا وتطبيقها لبلستفادة منها يف اغبصول على ميزة تنافسية من جهة، وربقيق 
 .  وبالتارل فإدارة اؼبعرفة تعد مرحلة أولية لعمليات اإلبداع واالبتكار. قيمة مضافة من جهة أخرى

  تطور االهتمام بإدارة المعرفة : الفرع الثالث
يوضح أنو هبب علينا   Peter Drucker     ؼباذا إدارة اؼبعرفة مهمة جدا اليوم؟ يف ـبتلف الكتب واؼبقاالت خاصة 

ومعاصريو أول  Taylor ، حيث كان Frederick Taylorسنة ألفكار أصحاب اإلدارة العلمية 100العودة حوارل 
من طبق اؼبعرفة يف عمليات العمل، فقبل مئات السنُت كان اإلنسان يطبق اؼبعرفة يف ربسُت أدوات العمل بدال من 

، لذلك يعود تاريخ االىتمام بإدارة اؼبعرفة إذل مرحلة الفكر االقتصادي  (Peter S,2003,p454)العمليات االنتاجية 
األرض، رأس اؼبال، قوى )الذي كان سائدا يف القرن التاسع عشر، والذي كان يهتم بالبحث يف عوامل االنتاج اؼبختلفة 

باعتبارىا ربدد النمو االقتصادي ألي بلد وبالتارل قباح اؼبؤسسة، وأثناء ىذه الفًتة بدأ االىتمام دبعارف العاملُت    (العمل
الذي  Peter Drucker، وىذه الفكرة أشار ؽبا عادل اإلدارة  (80، ص2011ناصر ؿبمود سعود جرادات وآخرون، )

، حيث بدأت تظهر ـبتلف الدراسات واألحباث اليت تناقش مصطلح ادارة 1960إخًتع مصطلح عامل اؼبعرفة سنة
فهذه اؼبصطلحات دل تركز عليها .1970 سنة  Amitai Etzioniاؼبعرفة، لكن أغلبها من قبل علماء االجتماع كالعادل 

  (Peter S, 2003, p451)اجملبلت اإلدارية حىت أوائل التسعينات عندما بدأت اؼبؤسسات تسأل ماذا وبدث؟
على األنبية  Druckerوقد واكب ىذا السؤال العديد من األحباث اليت سانبت يف تطور إدارة اؼبعرفة، حيث أكد 

 Chris Argyris, Christoper Bartlett, andاؼبتزايدة للمعرفة الصروبة كمورد ىام يف اؼبؤسسة، كما قام كل من 



اإلطار المف اهيمي إلدارة المعرفة     :                                                  الفصل األول  

 31 

Dorothy Leonard-Barton  من كلية ىارفارد إلدارة األعمال بدراسة جوانب ـبتلفة إلدارة اؼبعرفة وكانت أول
حيث كانت لديها إسًتاتيجية فعالة إلدارة   Chaparral Steel يف شركة Leonard Bartonدراسة حالة اؼبعروفة ل 

 منتصف الثمانينات يف فهمنا لكيفية يفThomas Allen’sاؼبعرفة منذ منتصف السبعينات، كما سانبت أيضا أحباث 
كأصل  (أي التعبَت عنها بالكفاءة اؼبهنية)إنتاج اؼبعرفة، واستخدامها ونشرىا داخل اؼبؤسسات، وإبراز أنبية اؼبعرفة 

بنشر أعماؽبم يف التسعينات أين   Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchiمث قام كل من الباحثُت . تنافسي
بدأت اؼبؤسسات األمريكية واألوروبية واليابانية اؼبعروفة يف تطبيق برامج إدارة اؼبعرفة، فردبا أكثر دراسة مشهورة حىت اآلن 

 (The Knowledge-Creating Company :How :ىي دراسة نظرية خلق اؼبعرفة التنظيمية يف كتاهبم بعنوان
.(Japanese Companies Greate The Dynamics Innovation  Rebecca O. B & Philip) 

(C.M,2000,p05  من طرف1987كما كان أول كتاب حول إدارة اؼبعرفة والذي مت نشره سنة Liyod&Sveiby 
 1993أما يف عام .1991اؼبقال األول حول إدارة اؼبعرفة سنة  Business Review Harvardإضافة إذل نشر 

 وتناول العديد من America’s Conference On Information Systems Helpصدر ببوسطن مؤسبر 
األحباث حول موضوع إدارة اؼبعرفة والتمييز بُت البيانات واؼبعلومات، إال أنو يف السنوات األخَتة مت انعقاد العديد من 

قبم عبود ).اؼبؤسبرات واؼبلتقيات وإنشاء مراكز حبوث وؾبموعات استشارية، إضافة إذل الدوريات واجملبلت حوؽبا
، وىذا ما أدى إذل كثرة الدراسات اؼبهتمة بإدارة اؼبعرفة يف ىذه الفًتة أين بدأت اؼبؤسسات (88-86،ص2008قبم،

تعًتف بأن رأس اؼبال اؼبعريف مهم جدا يف استقرارىا وإستمراريتها، فبعدما كانت النظرة التقليدية تعترب أن عوامل اإلنتاج 
 .ىي األساسية يف اؼبؤسسة، تغَتت واعتربوا أن اؼبعرفة ىي اؼبورد اإلسًتاتيجي يف اؼبؤسسة

 أن إدارة اؼبعرفة نشأت يف ثبلث قارات بطرق ـبتلفة، فًتكيز إدارة اؼبعرفة يف أوروبا على Pillania     كما يضيف 
قياس األصول غَت اؼبلموسة، أما يف اليابان على خلق معارف جديدة، إال أنو يف الواليات اؼبتحدة األمريكية باستغبلل 

فبا أدى   .(Man Y.R.Y et al, 2013, p 108)اؼبعارف واؼبعلومات القائمة على استخدام أنظمة اؼبعلومات
 بأنو ىناك عوامل عديدة أدت Hansen et al بانتشار موضوع إدارة اؼبعرفة يف كافة أكباء العادل ، وىو ما أشار لو

التطورات اؼبتسارعة يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت جعلت عملية تبادل اؼبعرفة : بانتشاره يف عصرنا اغبارل وىي
الظاىرة تتم بشكل أسرع وأسهل من حيث ربط األفراد بالشبكات االلكًتونية يساعده على تبادل اػبربات؛ سعي 

اؼبؤسسات لكي تكون مؤسسات متعلمة يتوذل اؼبديرون فيها خلق ثقافة تنظيمية ربقق خلق اؼبعرفة وتبادؽبا وتوفَتىا يف 
  :ويتم تلخيص ـبتلف مراحل تطور إدارة اؼبعرفة يف الشكل اؼبوارل. (81، ص2014ؾبموعة خرباء، )الوقت اؼبناسب 
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 السلم الزمني لتطور إدارة المعرفة: (08)الشكل رقم
 
 

    
      

 
     

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Hadi R.S, 2015, p 140):       من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

 مبررات التحول نحو إدارة المعرفة: المطلب الثاني
يف عملياهتا اإلنتاجية، لكن يف عصرنا  (األرض، رأس اؼبال، العمل)      يف اؼباضي كانت اؼبؤسسات تركز على اؼبوارد 

اغبارل هبب أن نضيف مورد آخر، أال وىو اؼبعرفة حيث تعترب مورد إسًتاتيجي ىام يقودىا للنمو واالستمرارية باإلبداع 
 .واالبتكار، لذلك أصبحت إدارهتا كمهمة أساسية لتحقيق ميزة تنافسية

 الحاجة إلى إدارة المعرفة في المؤسسات : الفرع األول
من . إن العوامل اؽبامة اليت تدفع اغباجة إذل إدارة اؼبعرفة ىي االستمرارية، والتمايز التنافسي، وتأثَتات العوؼبة، والعمالة    

تتمثل  ىذا اؼبنطلق، يبكن تفسَت حاجة اؼبؤسسات إلدارة اؼبعرفة نتيجة عدة متطلبات ومؤثرات بيئية داخلية وخارجية،
 :يف

 

أدت ىذه اؼبرحلة : مرحلة توسيع وتنويع وسائل النقل
 .إذل تقريب اؼبسافات وتسهيل اؼبواصبلت

 

1850 

تطور تقنيات : مرحلة تطور االتصاالت
 .االتصاالت عرب ـبتلف القارات

 

1900 
 

أين بدأ الفكر اإلنساين يصنع : مرحلة الحوسبة
أجهزة حاسوبية اؼبتنوعة واؼبستخدمة ألغراض 

 .وغايات متعددة
 

1950 
 

انتشار واسع : مرحلة العالم االفتراضي
لشبكة االنًتنت العاؼبية، وظهور 
 .المؤسسات االفتراضية والمتعلمة

 

1980 

تركز ىذه الفًتة على االىتمام : مرحلة الشخصنة
دبعارف األفراد واستخدامها يف اإلبداع واالبتكار، 

 .وبداية تدريسها كمقياس يف اعبامعات
 

2000 

، خبلل ىذه اؼبرحلة مت إحبلل العمل اليدوي باؼباكنات: مرحلة التصنيع
 .وقد صاحب ىذه الفًتة وجود تغيَتات ـبتلفة لدى سلوكيات األفراد

 

1800 
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  تعاظم دور اؼبعرفة يف قباح اؼبؤسسات لكوهنا فرصة كبَتة لتخفيض التكلفة ورفع اؼبوجودات لتوليد اإليرادات
اعبديدة، وىذا لن يتحقق إال بإدارة اؼبعرفة بكفاءة وفاعلية ػبلق خدمات ومنتجات ترضي العمبلء، دبا يؤدي 

 إذل استمرارية اؼبؤسسة؛
  العوؼبة اليت جعلت اجملتمعات العاؼبية على سباس مباشر بوسائل سهلة وقليلة التكلفة كاالنًتنت اليت أسهمت يف

خلق وتبادل التقارير القياسية وتوفَت نظم االتصال عن بعد، لذلك تسعى اؼبؤسسة إذل إهباد تقنيات فعالة 
للحصول على اؼبعرفة وتبادؽبا مع ـبتلف اؽبياكل، ألن العوؼبة فرضت يف وقتنا اغبارل على اؼبؤسسات البحث 

 .عن القوى العاملة اؼبؤىلة يف ـبتلف البلدان للتكيف مع البيئة السوقية اؼبضطربة
  إدراك أسواق اؼبال العاؼبية أن اؼبعرفة ىي مصدر اؼبيزة التنافسية، لذلك فاؼبؤسسة تدير معارفها لتبتكر وتبدع

بلقوم فريد، ).وزبلق خدمات ومنتجات سبيزىا عن منافسيها وبالتارل اغبفاظ على موقعها التنافسي يف السوق
 ( 57، ص2013

بأن ىناك دوافع رئيسية   KM in theory and practiceيف كتابو الشهَت Kimiz Dalkir       وىو ما يثبتو 
عوؼبة األعمال أين فرضت على اؼبؤسسات اغبداثة والتوسع؛ : وراء زيادة االىتمام بإدارة اؼبعرفة وتطبيقها يف اؼبؤسسة وىي

 (Kimiz D, 2005, p18)مرونة العمل فاؼبؤسسات اليوم ربتاج لعمال ذوي معارف ومهارات؛ و التقدم التكنولوجي
، انطبلقا من أن اؼبهمة األساسية إلدارة اؼبعرفة ىي ربقيق استمرارية اؼبؤسسة يف عادل تسوده اؼبنافسة الشديدة من خبلل 

 & Hamelوىذا ما توصل لو الباحثان . اغبصول على اؼبعرفة يف أسرع وقت وتطبيقها بأكثر كفاءة وفاعلية

Prahalad   حيث أكدوا على أنبية اؼبعرفة واؼبهارات واألفراد والكفاءات بأهنا قيم شبينة للمؤسسة، وأشاروا بأن اؼبعرفة
ىي اؼبكون األساسي يف عصر اؼبعلوماتية، واؼبؤسسة الناجحة ىي الغنية باألصول غَت اؼبلموسة اليت زبلق ؽبا قيمة مضافة، 

يتضح من كل ما سبق بأن ىناك   (Marija D et al, 2012, p304).لذلك ينبغي على اؼبؤسسات االىتمام بإدارهتا
اىتمام متزايد كبو إدارة اؼبعرفة من قبل اؼبؤسسات باعتبارىا عملية إسًتاتيجية ربقق ؽبا النمو واالستمرارية والتقدم، وربول 

اىتمامها لعمال اؼبعرفة باعتبارىم ىم األكثر مسانبة يف تكوين القدرات اعبوىرية للمؤسسة ويف ربقيق اؼبيزة التنافسية 
 ونتيجة لتأثَت عمال اؼبعرفة على تقدم اؼبؤسسات وتفوقها، جاءت العديد من الدراسات التطبيقية حيث يصف. اؼبستدامة

Bill Gates  من العاملُت الرئيسيُت يف شركة%20 ىذه الظاىرة التارىبية عندما يقول أن خروج Microsoft   يعٍت
( 03-02، ص 2005سعد غالب ياسُت، )أن الشركة ستواجو خطر اإلفبلس 

 أهمية إدارة المعرفة وأهدافها: الفرع الثاني
    لقد أبرزت عوامل الوضع العاؼبي الراىن من العوؼبة والتكنولوجيا اعبديدة وزيادة اؼبنافسة، الطلب على االبتكار، 

والتغَتات يف متطلبات العمبلء، إذل زيادة أنبية إدارة اؼبعرفة، وقد أشار العديد من الباحثُت إذل أن اؼبعرفة أىم شيء يف 
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لكوهنا أكثر اؼبوجودات قيمة يف القرن الواحد والعشرين، فهي مصدر ىام من مصادر الثروة ودعامة قوية . وقتنا الراىن
:  ويبكن توضيح أنبية إدارة اؼبعرفة وأىدافها فيما يلي(.77، ص2017عبود سعاد، ). ألية مؤسسة

أهمية إدارة المعرفة : أوال
( 68، ص2017حلموس األمُت، ): تأيت أنبية إدارة اؼبعرفة من دورىا فيما يلي

  زيادة العائد اؼبادي عن طريق تسويق اؼبنتجات واػبدمات بفاعلية أكثر، بتطبيق اؼبعرفة اؼبتاحة واستخدامها يف
 .التحسُت اؼبستمر، وابتكار منتجات وخدمات جديدة

  تبٍت فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار حبرية، وبذلك فإدارة اؼبعرفة أداة لتحضَت اؼبؤسسات
 .على تشجيع القدرات اإلبداعية ؼبواردىا البشرية

 تنسيق أنشطة اؼبؤسسة يف اذباه ربقيق األىداف  . 
 تعزيز قدرة اؼبؤسسة لبلحتفاظ باألداء اؼبنظم اؼبعتمد على اػبربة واؼبعرفة وربسينو. 
 ربديد اؼبعرفة اؼبطلوبة وتوثيق اؼبتوفر منها وتطويرىا واؼبشاركة فيها. 
 ربفيز اؼبؤسسة على ذبديد ذاهتا ومواجهة التغَتات البيئية. 
 استغبلل األصول الفكرية للمؤسسة بشكل فعال وخبلق ومنظم. 
 ربسُت األداء اؼبؤسسي وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة ورفع القيمة السوقية. 
  كأىم أصل لدى  (....األراضي، اؼبنشآت)اعتقاد الكثَت من الباحثُت أن اؼبعرفة ستحل ؿبل األصول األخرى

 .  اؼبؤسسة
    وعبلوة على ذلك، فإن إدارة اؼبعرفة أمر بالغ األنبية ألهنا ىي اليت تدفع كبو النمو اإلقتصادي، وربقيق التنمية 

اليت طبقها على النمو االقتصادي  Abramovitzوما يؤكد تلك األنبية الدراسة التجريبية اليت قام هبا . اؼبستدامة 
للواليات اؼبتحدة يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين، فوجد أن التقدم التكنولوجي متحيز بشدة يف اذباه استخدام 

أما يف القرن العشرين، فإن ىذا التحيز ربول كبو زيادة االىتمام بإدارة اؼبعرفة، فبا . رأس اؼبال اؼبادي يف القرن التاسع عشر
          (.78، ص2016عبود سعاد، ).سانبت بشكل كبَت يف مبو اإلنتاجية

 أهداف إدارة المعرفة : ثانيا
      تكتسب إدارة اؼبعرفة أنبيتها من خبلل األىداف اليت تسعى لتحقيقها، فهناك ؾبموعة من األىداف األساسية 

 :تتمثل يف
  من (143، ص 2013أسامة ؿبمد سيد علي، عباس حلمي اعبمل، )توفَت اؼبعرفة للمؤسسة بشكل مستمر ودائم ،

 (William R.K, 2009, p09). أجل ربسُت السلوكيات التنظيمية وربسُت القرارات وبالتارل ربسُت األداء التنظيمي

  ربسُت العمليات والعمل على خلق القيمة باستخدام اؼبعرفة القائمة على اػبربات، من خبلل نشر أفضل
، وذلك وبقق للمؤسسة قدرة  (Prax J.Y, 2007, p151)اؼبمارسات عن طريق اغبد من األخطار اؼبتكررة
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عالية على رصد اؼبعرفة من مصادرىا اؼبختلفة ومعاعبتها بالتحليل، وإتاحتها لئلستخدام الفعال يف توجيو 
 (21، ص2016ضبزة بعلي، ).عمليات اؼبؤسسة

  دعم ازباذ القرارات يف بيئات معقدة، عن طريق تبادل مصادر متعددة للمعلومات واآلراء، باالستماع للعمبلء
، فبا تساىم يف خلق معارف (Prax J.Y, 2007, p151)وربقيق رضاىم من خبلل توقع احتياجاهتم 

أسامة ؿبمد سيد )جديدة فالقيمة اؼبعرفية للعمبلء ؽبا قدرة عالية يف تفعيل عملية ازباذ القرارات بكفاءة وفعالية 
 .وبالتارل خلق القيمة لؤلعمال، (144علي، عباس حلمي اعبمل،    ،ص 

  تعزيز مهارات وقدرات األفراد(Prax J.Y, 2007, p151) بتحويل اؼبعرفة الضمنية إذل معرفة ظاىرة، وتعظيم 
، 2008ؿبمد عواد الزيادات، )العوائد من اؼبلكية الفكرية باستخدام اؼبهارات واؼبعارف واؼبتاجرة باالبتكارات 

وترجتمتها إذل سلوك عملي ىبدم أىداف اؼبؤسسة من خبلل زبطيط جهود اؼبعرفة وتنظيمها بصورة ( 61ص
 (07، ص2010علي عبد اهلل و بوسهوة نذير، ) .تؤدي إذل ربقيق األىداف اإلسًتاتيجية والتشغيلية للمؤسسة

  االبتكار حبيث يتم ربفيز األفراد على االبتكار من خبلل خلق بيئة تشجع ظهور األفكار اعبديدة وربويلها إذل
 ىادف، فبناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة اؼبعرفة باؼبؤسسة  (Prax J.Y, 2007, p151)مشروع صناعي

 (61، ص2008 ؿبمد عواد الزيادات، ) .والتحفيز لتطويرىا من أجل التنافس على اإلبداع واالبتكار

 عادل ىادي حسُت البغدادي ). تطوير اؼبنتجات واػبدمات وربسُت أداء اؼبوظفُت وجعلهم مبدعُت ومتشاركُت
 (255، ص2010وىاشم فوزي دباس العبادي، 

  ضباية اؼبعرفة التنافسية اليت سبتلكها اؼبؤسسة ومراقبتها للتأكد من أنو يتم استخدام أفضل ما سبتلكو اؼبؤسسة، وأنو
 (24، ص2005ىيثم حجازي علي، ). ال يتم إفشاء اؼبعرفة الضمنية للمنافسُت

وبناء على كل األىداف السابقة الذكر، يتضح بأن ىناك أىداف تتعلق بالبيئة الداخلية للمؤسسة وأخرى تتعلق     
اخل، فكل ىذه األىداف تسعى اؼبؤسسة لتحقيقها من خبلل ......ببيئتها اػبارجية، وأخرى باألصول اؼبعرفية واؼبهارات،

. عمليات وأنشطة إدارة اؼبعرفة واليت تقودىا لتحقيق اإلبداع وتعزيز جودة العمل واليت تظهر يف زيادة قيمة خدمة العمبلء
مدير اإلدارة التقنية    Petter Gottschalkوالواقع أن إدارة اؼبعرفة لديها ؾبموعة واسعة من األىداف، حيث ػبصها

باؼبدرسة النروهبية لئلدارة، أن إدارة اؼبعرفة اؼبتسمة بالفعالية هتدف إذل اغبد من األخطاء، وتكرار أقل والسرعة يف حل 
اؼبشكبلت، وازباذ أفضل القرارات مع زبفيض تكاليف البحث والتطوير، وزيادة رضا اؼبوظفُت وتعزيز عبلقات العمبلء، 

لذا ينبغي على كل مؤسسة أن تضع أىداف معينة لربنامج إدارة معارفها، ألنو إذا دل يتم ربديد . وربسُت اػبدمات
 (Kingsley M, 2003, p01-02).األىداف مسبقا، يستحيل قياس النجاح

 مكونات إدارة المعرفة: المطلب الثالث
       إن مكونات إدارة اؼبعرفة ىي اؼبكونات اعبوىرية حُت تتفاعل وتتكامل مع بعضها لتؤلف نظام معريف فعال، ويشَت 

لذلك سنحاول يف . الكثَت من الباحثُت ؼبكونات إدارة اؼبعرفة فمنهم من حددىا بثبلثة وآخر أربعة وحىت عشرة مكونات
 :اعبدول اؼبوارل استعراض أىم تصنيفات الباحثُت اللذين تناولوا مكونات إدارة اؼبعرفة كالتارل
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 مكونات إدارة المعرفة حسب الباحثين : (02)    الجدول رقم
 مكونات إدارة المعرفة إسم الباحث

 .األفراد، التكنولوجيا، العمليات، اإلسًتاتيجية 2005صالح الدين الكبيسي، 
Bhojaraju G, 2005 األفراد، التكنولوجيا، العمليات. 
إبراهيم خلوف الملكاوي، 

2007 
األفراد، التكنولوجيا، الثقافة التنظيمية، اؽبيكل التنظيمي، االلتزام 

 .االسًتاتيجي اؼبستدام، إدارة سلسلة القيم
Dubois N & 

Wilkerson T, 2008 
 .التكنولوجيا، العمليات، احملتوى، الثقافة التنظيمية

خضر مصباح إسماعيل 
 2010طيطي، 

 .األفراد، الثقافة التنظيمية، اؽبيكل التنظيمي

Edwards J.S ,2011 األفراد، التكنولوجيا، العمليات. 
ليث عبد اهلل القهيوي، 

2013 

 .األفراد، التكنولوجيا، العمليات، اإلسًتاتيجية

Funmilola O. O, 

2015 
 .األفراد، التكنولوجيا، العمليات، اؼبعرفة

  من إعداد الباحثة: المصدر
 فحسب ـبتلف التصنيفات ؼبكونات إدارة اؼبعرفة يتضح بأنو ال يوجد إتفاق موحد للباحثُت يف ربديد ىذه اؼبتطلبات، 

 Bhojaraju G & Edwards J.S منوبالنسبة ؽبذه الدراسة فقد مت االعتماد على التصنيف الذي جاء بو كل 
فاختيارنا ؽبذه اؼبكونات ناتج عن إتفاق . حيث ذكروا بأن إدارة اؼبعرفة تتكون من األفراد، العمليات، والتكنولوجيا

وفيما يلي يتم عرض ىذه . (أنظر اعبدول السابق)الباحثُت إستنادا على أن تكرار العنصر ىو دبثابة مؤشر على أنبيتو 
 .اؼبكونات

 األفراد: الفرع األول
أىم عنصر يف إدارة اؼبعرفة، لكونو األساس الذي تنتقل عربه اؼبؤسسة من اؼبعرفة الفردية إذل  (العنصر البشري)إن الفرد     

 لقدرتو على التفكَت بشكل خبلق وفبيز إذل جانب خرباتو ،(108، ص2004نعيمة حسن جرب رزوقي،  )اؼبعرفة التنظيمية 
بأن األفراد وبتاجون إذل التمكن من البحث عن اؼبعرفة وذبربتها والتعلم منها، وتعليم   Druckerومهاراتو، وعليو يرى

فالفرد يعد مكون أساسي يف إدارة . اآلخرين أثناء ابتكاراهتم حىت يتمكنوا من تعزيز خلق معارف جديدة
 ومهم جدا يف ربقيق نتائج األعمال وىذا يتطلب تغيَت الفكر التقليدي من  (Funmiola O.O, 2015, p04)اؼبعرفة

، (Bhojaraju G, 2005, p39)   (تبادؽبا بُت ـبتلف األفراد)إذل تقاسم اؼبعرفة  (إبقاءىا ضمنية)إكتناز اؼبعرفة 
على التنشئة اإلجتماعية الداخلية واػبارجية من اؼبعرفة الضمنية   Nonaka & Takeuchi ويؤكد ىذا الرأي كل من 
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 وخلق جو من الثقة  (Helen G & Bob R, 2006, p04)من أجل تبادل اؼبعرفة ونشرىا يف كل أكباء اؼبؤسسة
لذلك يعد الفرد ثروة أساسية إلدارة  (Bhojaraju G, 2005, p39).واالستفادة من اػبربات لتحقيق النجاح التنظيمي

 .(William R.K, 2000, p03)اؼبعرفة وال يبكن أن تعمل بدونو

 العمليات: الفرع الثاني
ويقصد هبا العمليات الواضحة والبسيطة واؼبفهومة جيدا من قبل اؼبوظفُت يف صبيع أكباء اؼبؤسسة لتنفيذ اؼبشاريع      

فهي بالغة األنبية بالنسبة   ،(Bhojaraju G, 2005, p40)القائمة على استخدام اؼبعارف لتوثيق أفضل اؼبمارسات 
لعمل اؼبؤسسة ومن اؼبتطلبات اؽبامة إلدارة اؼبعرفة ألهنا تساعد على التخطيط والتوقع ما وبدث للمؤسسة وكيفية اقباز 

 إذن فالعمليات ىي التدريب ، (Funmiola O.O, 2015, p04)أي توجو كيف يتم العمل يف اؼبؤسسات . اؼبهام
كما تعد ؾبموعة من اإلجراءات وأداء ،   (Mohammad R.H et al, 2014, p233)التنظيمي يف اؼبؤسسات

اؼبهام على نطاق واسع كالبحث عن اؼبعرفة من األنشطة الداخلية واػبارجية، توثيق وتسجيل اؼبعلومات، تبادل اؼبعرفة بُت 
  وىو ما توصل لو (Pierre V, 2016, p01).العمال، ربديث اؼبعلومات، تطبيق معارف جديدة يف ـبتلف األنشطة

Edwards بأن العمليات ىي تنفيذ طرق جديدة للعمل أو إقباز ما تريد ربقيقو، يف كلتا اغبالتُت لتحقيق أىداف إدارة 
  (Laurent E et al, 2015, p06).اؼبعرفة

 التكنولوجيا: الفرع الثالث
فهد عبد اهلل )تؤدي التكنولوجيا دورا مهما يف إدارة اؼبعرفة سواء يف تكوين اؼبعرفة وإكتساهبا أو نشرىا واالحتفاظ هبا      

 ، كما (Tatjana S, 2014, p565) فهي مهمة جدا يف ربط األفراد بإقباز العمليات (05، ص2009الضووبي، 
تساعد اؼبؤسسة يف سهولة الوصول للمعلومات، وتقلص الوقت واعبهد وتتطلب مساحة أقل، لذلك تعد أمر حيوي 

 (Mohammad R.H et al, 2014, p234) .إسًتاتيجي لغرض الوصول للعاؼبية

من خبلل ما سبق نستنتج بأن ىذه اؼبكونات ترتبط وتتكامل مع بعضها البعض من أجل تكوين برنامج إدارة اؼبعرفة،    
فاألفراد يقومون بتصميم العمليات مث يتم تشغيلها بالتكنولوجيا، بينما العمليات ربدد اؼبعرفة اليت وبتاجها األفراد لتحقيق 

: ويتم توضيح ىذه العبلقة من خبلل الشكل اؼبوارل. أىداف إدارة اؼبعرفة 
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 العالقة بين األفراد، العمليات، والتكنولوجيا: (09)الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Edwards J, a process view of knowledge management: it ain’t what you do; it’s the 

way that you do it, the electronic journal of knowledge management, Volume 9, Issue 4, 2011, 

p299.  

 
      يتضح من الشكل بأن إدارة اؼبعرفة تتكون من ثبلثة عناصر وؽبا تأثَت متبادل، حبيث تتكامل مع بعضها البعض 
لتحقيق أىداف إدارة اؼبعرفة باؼبؤسسة، فاألفراد يقومون بتصميم التكنولوجيا وكيفية استخدامها يف ـبتلف اجملاالت، 

بينما العمليات ربدد اؼبعرفة والدور الذي وبتاجو الفرد وربديد اغباجة إذل التكنولوجيا . وتصميم العمليات وتنفيذىا
اؼبستخدمة، أما التكنولوجيا فهي توفر الدعم لؤلفراد بإقباز مهامهم يف أسرع األوقات وجعل ما ىو مستحيل من 

  (Edwards J, 2011, p299) .العمليات فبكنا
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 عمليات ونماذج إدارة المعرفة، وإستراتيجياتها: المبحث الثالث
ىذا ىو الفهم الواضح واألمشل .    هتتم إدارة اؼبعرفة بأنشطة ربديد واكتساب وتوزيع اؼبعرفة باؼبؤسسة واحملافظة عليها  

لذا . إلدارة اؼبعرفة والذي يهتم بإدارة ىذه العمليات اإلدارية الزباذ القرارات وحل اؼبشكبلت، والتخطيط االسًتاتيجي
 .سيتم يف ىذا اؼبطلب التطرق ؼبختلف ىذه العمليات

 عمليات إدارة المعرفة: المطلب األول
إن قباح إدارة اؼبعرفة يرتكز على عملياهتا اؼبتكاملة، وىي عبارة عن أنشطة تنظيمية مًتابطة من ـبتلف العمليات     

 بأن عمليات إدارة اؼبعرفة ـبتلفة وتتحرك بفعل األحداث واؼبشكبلت Lee & Klobasويرى كل من . التجارية اؼبتطورة
ؿبمد تركي ). اليت تواجو اؼبؤسسة، فطلب اؼبعرفة واكتساهبا وزبزينها واؼبشاركة هبا واستخدامها ىي أىم ىذه العمليات

بأهنا فبارسات من اكتساب    Patrik & Choiمن ؽبا كل  كما ينظر،(80، ص2010البطاينة و زياد ؿبمد اؼبشاقبة، 
وأشار أغلب الباحثُت بأن اؼبعرفة اؼبشتقة من . اؼبعرفة، خلق اؼبعرفة، زبزين وتوزيع اؼبعرفة، واستخدام اؼبعرفة واحملافظة عليها

اؼبعلومات ومن مصادرىا ال تعٍت شيئا بدون تلك العمليات اليت تغنيها، والتمكن من الوصول إليها واؼبشاركة فيها وخزهنا 
لذلك دأب أغلب الباحثُت يف ربديد وترتيب وتسمية ىذه . وتوزيعها واحملافظة عليها واسًتجاعها قصد تطبيقها

فبل يوجد ربديد موحد ؽبذه العمليات واليت تتعلق باؼبعارف الضمنية ( 26، ص2008حسُت عجبلن حسن، ). العمليات
 .والصروبة، وفيما يلي يبكن أن نلخص يف اعبدول اؼبوارل بعض النماذج اليت تعرض أىم العمليات باختبلف الباحثُت

 عمليات إدارة المعرفة حسب آراء بعض الباحثين :(03)    الجدول رقم
 الباحث العمليات

  Anderson & APQS 1996  .التطبيق، اؼبشاركة، إنشاء، ربديد، صبع، تقييم، تنظيم

    Little A.D 1998 .اكتساب، خلق، حفظ، نشر واستخدام

 Davenport & Prusak’s .ترميز/تنسيق، نقل، خزن/توليد، تنظيم

2000  

 Ward & Aurum’s 2004 .إنشاء، إكتساب، ربديد، تقييم، تنظيم، توزيع، تطبيق

 2005مؤيد سعيد السالم  .خلق، توزيع، التشارك، خزن وترميز
 2005صالح الدين الكبيسي  .توليد، خزن، توزيع، تطبيق

 2010مجبل الزم مسلم المالكي  .استكشاف، اكتساب، تطوير، تشارك، استخدام، حفظ، تقييم
محمد تركي البطاينة و زياد محمد  .تشخيص، اكتساب، توليد، زبزين، توزيع، تطبيق

 2010المشاقبة 
ناصر محمود سعود جرادات وآخرون  .اكتشاف، مسك، اؼبشاركة، استخدام

2011 
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 & Lachachi, Kerzabi .خلق، خزن، اؼبشاركة، تطبيق، تقييم

Houhou 2013 

 Rahimi E et al 2017 .خلق، اكتساب، زبزين، إدارة، نشر

  (Choi B, 2002, p19):من إعداد الباحثة استنادا ب: المصدر

       من خبلل اعبدول السابق نبلحظ بأنو يوجد العديد من العمليات زبتلف باختبلف وجهات نظر الباحثُت، لكن 
يف ىذه الدراسة سوف نركز على عدد من العمليات الرئيسية إلدارة اؼبعرفة يف اؼبؤسسات واليت مت تكرارىا عدة مرات 

فبعد مطالعة العديد من الكتب واؼبقاالت نقًتح . اكتساب اؼبعرفة، زبزين اؼبعرفة، اؼبشاركة باؼبعرفة، تطبيق اؼبعرفة: وىي
 : العمليات األساسية يف الشكل اؼبوارل

 عمليات إدارة المعرفة: (10)الشكل رقم 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 من إعداد الباحثة: المصدر
 اكتساب المعرفة: الفرع األول

     إن عمليات اإلنشاء وخلق واالستحواذ، اغبصول وتوليد كلها هتدف إذل عملية إكتساب اؼبعرفة  البلزمة ألداء 
  أهنا تتضمن جلب اؼبعرفة إذل اؼبؤسسة من مصادرىا اػبارجية اؼبتضمنة عملية االكتساب وصبع Mahadikويرى . اؼبهام

، وىذا ما أشار لو (180، ص2010غسان قاسم داود البلمي، أمَتة شكر ورل البيايت، )اؼبعلومات اؼبوجودة خارج اؼبؤسسة 
Balasubramanian et alة ىي عملية صبع وتفسَت اؼبعلومات من اؼبصادر الداخلية  أن عملية اغبصول على اؼبعرف

ومن أىم ىذه األطراف اػبرباء .   (Lanthom J, 2008, p35).واػبارجية، وتنظيمها يف أشكال واضحة للتطبيق
اخل، ويندرج ربت ىذا اعبانب كذلك ......، اؼبؤسسات اؼبنافسة، اؼبراجع العلمية، وبنوك اؼبعلومات، رل اؼبعرفةمحا

كسب اؼبعرفة من خبلل التصاميم اعباىزة واغبصول على امتيازات وتراخيص االنتفاع من بعض االكتشافات 
   (122، ص2010ؾببل الزم مسلم اؼبالكي، ).واالخًتاعات وتكنولوجيا االنتاج اؼبتطورة

فاؼبعرفة تأيت أوال من اػبربات ومهارات العمال، ويتم اغبصول عليها من أجل ربديد طرق جديدة للقيام دبختلف      
 (,Ebrahim R et al .األنشطة وتطويرىا يف اؼبؤسسة، ويف بعض األحيان إذا دل تكن موجودة يتم إكتساهبا من اػبارج

اكتساب 
اؼبعرفة 

زبزين 
 اؼبعرفة

تطبيق 
 اؼبعرفة

اؼبشاركة 
 باؼبعرفة
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(2017, p69   حيث يرى كل منMchane & Glinou   بأن ىذه العملية تتمكن خبلؽبا اؼبؤسسة من القدرة على
، (187، ص2011ؿبمد جبار الشمري وحامد كرمي اغبدراوي، ) إكتساب اؼبعلومات واألفكار من البيئة الداخلية واػبارجية

التعلم عن طريق العمل، التعلم من اآلخرين، : وىناك طرق عديدة يبكن أن تكتسب اؼبؤسسة اؼبعرفة من خبلؽبا منها
والتعلم عن طريق االستثمار، حيث يتعلق التعلم باؼبمارسة واالستثمار بربامج التعليم، ومراجعة الوثائق ومقابلة 

باالضافة إذل بوابة االنًتنت كوسيلة مسانبة الكتساب اؼبعرفة من خبلل الندوات  (Lanthom J, 2008, p35).اػبرباء
   (Lauren E et al, 2015, p09)، عربىا واحملاضرات وصباعات النقاش وورش العمل اليت تبث عرب االنًتانات

كذلك اؼبشاريع اؼبشًتكة اليت سبكن من بناء الكفاءات، فمثبل دل وبدد اؼبشروع اؼبشًتك بُت مؤسسيت 
Ericsson/Hewlett Packard  بشكل صريح األىداف اؼبالية والقائمة على السوق فحسب، بل أيضا األىداف 

القائمة على اؼبعرفة حيث شهد ىذا اؼبشروع اؼبشًتك عوامل قباح من وجهات نظر إقتصادية ـبتلفة عائد االستثمار، 
كما ، أن إشًتاك . (نقل اؼبعرفة، القدرة على حل اؼبشكبلت)، والتعلم (اؼبيزة التنافسية)، واالسًتاتيجية (التدفق النقدي)

العمبلء يف وقت مبكر من عملية تطوير اؼبنتجات يبكن أن تولد معارف ومعلومات قيمة عن احتياجاهتم فهي وسيلة غَت 
    (Gilbert B.P , 1998, p23).مكلفة للحصول على معارف وأفكار مفيدة

   إن اكتساب اؼبعرفة وإسًتجاعها وتراكمها ىي العملية اليت وبصل فيها اؼبوظفُت على اؼبعرفة اؼبفيدة والبلزمة للقيام 
. دبختلف اؼبهام مثل حضور الندوات وورش العمل واسًتجاعها من اؼبستودعات أو حىت اغبصول عليها من اؼبوردين

فاؼبعرفة الداخلية ىي ربويل اؼبعرفة الصروبة اليت مت اغبصول عليها خبلل أنشطة إكتساب اؼبعارف وجعلها خاصة هبم عن 
لذلك خلق اؼبعرفة وتوليدىا ىو العملية اليت تنشأ فيها اؼبلكية الفكرية مثل . (معرفة ضمنية)طريق تضمينها يف أذىاهنم 

اؼبعرفة  (خلق) وبالتارل فعملية توليد  (Kuan Y.W et al, 2015, p242).طرح األفكار اعبديدة أو براءات االخًتاع
 Nonaka، وقد إقًتح (Cynthia J.Y, 2016, p21)ىي إمتداد لعملية االكتساب، فبا يزيد من اؼبعرفة التنظيمية 

نظرية خاصة بتوليد اؼبعرفة حيث تتعلق بتحويل اؼبعرفة الضمنية إذل اؼبعرفة الصروبة عرب مستويات على مستوى الفرد، 
أي ربويل اؼبعرفة الضمنية إذل الصروبة " ربويل اؼبعرفة"ومستوى اعبماعة ومستوى اؼبؤسسة ككل، ويطلق عليها بعملية 

فاؼبؤسسة ال تستطيع توليد اؼبعرفة بنفسها، ألن اؼبعرفة الضمنية اليت وبملها األفراد ىي أساس عملية توليد . والعكس
اؼبعرفة التنظيمية، وبالتارل هبب على اؼبؤسسة أن ذبمع اؼبعرفة الضمنية وتراكمها على اؼبستوى الفردي، مث يتم توسيعها من 

:  ويتم توضيحها من خبلل الشكل التارل(129، ص2014ىيثم علي حجازي، ).خبلل أرعة أمباط من عملية ربويل اؼبعرفة
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 Nonakaعمليات تحويل المعرفة حسب نموذج : (11)الشكل رقم
   

 
  (من ضمنية اذل صروبة)  اإلخراج

ربويل أفضل األفكار و اؼبمارسات للخرباء على 
اخل ....شكل وثائق و منشورات و كتب 

( من ضمنية إذل ضمنية)التفاعل االجتماعي 

يتم إستخدام أسلوب اؼبناقشة لتبادل األفكار 
  .واػبربات

  ( اذل صروبةصروبةمن )  الدمج

 .تشكيل قاعدة معلومات إلنتاج اؼبعارف

 (ضمنية اذل صروبةمن )  اإلدخال

 .التعلم باػبربة من خبلل القراءة واؼبطالعة
 

 
Source : Tessier D & Dalkir K, Implementing Moodle for  e_learning for a successful  

knowledge management  strategy, Knowledge Management & E-Learning, Vol.08, No.03, 2016, 

p417.  

 

 ، أنو ىناك أربع ربوالت للمعرفة الضمنية والصروبة واليت SECIيتبُت من خبلل الشكل السابق أو ما يسمى بنموذج 
 :تقود إذل خلق اؼبعرفة وىي

 (Socialization)التفاعل االجتماعي : أوال
يعٍت ربويل اؼبعرفة الضمنية إذل معرفة ضمنية، فالفرد يبكن أن يكتسب معرفة ضمنية بدون نقاش عن طريق اؼببلحظة أو 

 أي تقاسم اؼبعرفة الضمنية يتم من خبلل تفاعل  (Ikujiro N et al, 1994, p340)بالتقليد واؼبمارسة والتدريب،
، فبا تسمح ؽبم بالتعلم لكن كل فرد يستوعب ويكتسب اؼبعرفة (Yuan W, 2007, p18)األفراد وتبادل األفكار 

 .حسب ذىنو
   (Externalization) اإلخراج: ثانيا

وىي ربويل اؼبعرفة الضمنية اؼبتواجدة يف ذىن الفرد إذل معرفة صروبة أي تكون على شكل كتب أو منشورات أو 
بأهنا عملية جوىرية تؤدي يف النهاية إذل تقدم األعمال التجارية من خبلل تقدمي  Nonakaكما يرى . اخل........وثائق

  فاؼبعرفة الضمنية ال يبكن أن تضيف قيمة إال إذا مت ربويلها إذل (Adachi Y, 2011, p22).منتج جديد، عملية أو خدمة
  (Amr A & Mohamed R, 2013, p05).معرفة صروبة

 (Combination)الدمج : ثالثا

داسي )وتتضمن ربويل اؼبعرفة الصروبة إذل معرفة صروبة، كما يف االتصال بُت اعبماعات أو نشر اؼبعرفة بعملية منتظمة 
فمن خبلل صبع اؼبعرفة الصروبة من داخل أو خارج اؼبؤسسة مث دؾبها ونشرىا بُت أفراد اؼبؤسسة، ، (69، ص2014وىيبة، 

 التفاعل االجتماعي

 اإلدخال الدمج

 اإلخراج
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مثبل يقوم مراجع اغبسابات جبمع اؼبعلومات من ـبتلف اإلدارات ويضعها يف تقرير مارل، فهذا . تتولد معرفة جديدة
 (Nasser F.H.E, 2012, p30).التقرير يكتسب معرفة جديدة ألنو هبمع بُت اؼبعارف من مصادر ـبتلفة

  (Internalization)   اإلدخال: رابعا
ىي عملية ربول اؼبعرفة الصروبة إذل ضمنية عن طريق التدريب مثبل، ويسمى  (اإلدخال)إن عملية االستيعاب الداخلي 

، أي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعلم  (Martin S & Aldo D.M, 2004, p03)ىذا النوع باؼبعرفة التشغيلية
  (Sazilishabibi M & Zaharudin I, 2005, p32).واػبربة

     يضاف إذل ماسبق أن كل أسلوب من ىذه األساليب يبكن أن ىبلق معارف جديدة بشكل مستقل واليت تتولد من 
بأن األفراد ىم الذين يولدون اؼبعرفة و أن اؼبؤسسة ال تستطيع    Nonaka & Takeuchiطرف الفرد، وىو ما أكده 

توليد اؼبعرفة بدون أفراد ولذلك هبب عليها أن ربفز وتدعم نشاطات توليد اؼبعرفة اليت يقومون هبا وذلك بتوفَت البيئة 
 (128، ص2014ىيثم علي حجازي، ).اؼبناسبة ؽبم

 .  من خبلل النموذج السابق يبكننا التطرق إذل عملية أخرى ال تقل أنبية تتعلق بتخزين اؼبعرفة
 تخزين المعرفة: الفرع الثاني

، 2015علي ؿبمد جربان وأضبد بن ؿبمد اؼبنصوري، )     وىي االحتفاظ باؼبعرفة وإدامتها بصورة مستمرة بالذاكرة التنظيمية 
واليت ربتوي على اؼبعرفة اؼبوجودة يف أشكال ـبتلفة دبا فيها الوثائق اؼبكتوبة واؼبعلومات اؼبخزنة يف قواعد ،  (09ص

 االلكًتونية، واؼبعرفة اؼبوجودة يف اإلجراءات والعمليات التنظيمية، واؼبعرفة الفنية اؼبكتسبة من األفراد وشبكات تالبيانا
لضمان استمرارية االنتفاع من القاعدة اؼبعرفية اؼبتاحة للمؤسسات يف ،  (28، ص2008حسُت عجبلن حسن، )العمل 

ؾببل الزم مسلم اؼبالكي، ).اؼبستقبل وعدم فقداهنا وجعلها قابلة لبلسًتجاع واالستفادة منها يف كل األوقات والظروف
 بأهنا أىم وسيلة غبفظ  Mcshane & Glinow ونظرا ألنبية الذاكرة التنظيمية إعتربىا كل من (122، ص2010

كما هتدف إذل توثيق اؼبعرفة واحملافظة عليها يف ، (155، ص2007أكرم أضبد الطويل ورغد ؿبمد وبي، )أنواع اؼبعرفة وخزهنا 
وتقدمي التسهيبلت ، (182، ص2010غسان قاسم داود البلمي وأمَتة شكر ورل البيايت، ) الوسط البيئي اؼبركب احمليط باؼبؤسسة

   (Carina A.H & Einar M, 2008, p375).وتشجيع االتصال وليس السيطرة اإلدارية على اؼبعرفة
 (,Joaquin A et alكما تلعب تكنولوجيا اؼبعلومات اليت مت تطويرىا دورا ىاما يف دعم وتعزيز عملية خزن اؼبعرفة

(2011, p455يف الوقت اؼبناسبالسًتجاعهااؼبعرفة  ، مث رمز وفهرسة .(Koech S.C et al, 2015, p03)  إذل ،
جانب ذلك تشكل مستودعات اؼبعرفة قضية مهمة يف اؼبؤسسات إذ ربرص على إدارة اؼبخزون اؼبعريف كمتطلب ؼبواجهة 

 اؼبخزون اؼبعريف بعملية االكتساب واالحتفاظ والتوظيف للمعرفة إدارةالتحديات اػبارجية وفرض تغيَتات اؼبستقبل، وتقوم 
فبالرغم من أن قاعدة اؼبعرفة تتكون من ( 07، ص2011أضبد طرطار وسارة حليمي، ).دبساعدة التكنولوجيا الداعمة لذلك

اؼبعرفة الضمنية والصروبة، فإن عمليات زبزين اؼبعرفة ىي اؼبسؤولة فقط عن زبزين اؼبعرفة الصروبة، ال يبكن فصل اؼبعرفة 
 (Mostert J.C& Snyman .الضمنية اؼبخزنة يف عقول األفراد، لذلك ال يبكن زبزينها من طرف اؼبؤسسة

(M.M.M, 2007, p09   أنبهاويبكن زبزين اؼبعرفة الصروبة  بطرق ـبتلفة: 
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 وتشمل اؼبلفات واالجراءات والعمليات التنظيمية اؼبوثقة واؼبكتوبة وغَتىا:الوثائق . 
 أسلوب تنظيم البيانات يف شكل ملف رئيسي يتيح التعامل مع البيانات بطريقة تليب حاجات :قواعد البيانات 

 (128، ص2013عمر أضبد نبشري، ).اؼبستفيد ومتخذ القرار
 ىو عبارة عن أرشيف للمعلومات يتم اغبصول عليها من مصادر متعددة، مث يتم زبزينها وفق : مستودع البيانات

 .خطة موحدة ويف موقع واحد، وىي مصممة لغرض التحليل دبا ينسجم مع طبيعة بنية األعمال
 ىو عبارة عن ربليبلت لكمية كبَتة من البيانات بغرض إهباد قواعد وأمثلة ومباذج يبكن أن : منجم البيانات

زبدم وتدل أصحاب القرار و تتنبأ بالسلوك اؼبستقبلي وتوصيف اغبالة اليت حدثت، أو التنبؤ دبا يبكن أن 
 (452، ص2015هناية عبد اؽبادي التلباين وآخرون، ). وبدث

نستنتج فبا سبق أن عملية خزن اؼبعرفة هتدف لبلحتفاظ باؼبعرفة الضمنية اؼبتواجدة يف عقول األفراد والصروبة يف قاعدة 
. اؼبعرفة، مع ضباية سبلمة اؼبعرفة واسًتجاعها وقت اغباجة وضبايتها من التلف والضياع من أجل ربسُت أداء اؼبؤسسة

 .ولكي تصبح اؼبعرفة أكثر أنبية ونفعا هبب اؼبشاركة هبا
 المشاركة بالمعرفة: الفرع الثالث  

فاؽبدف الرئيسي   (Katri L.L & Merle K, 2016, p331).تعترب ىذه اؼبرحلة عملية أساسية إلدارة اؼبعرفة
 ىي تعزيز تدفق اؼبعرفة بُت األفراد، حيث يتم تبادؽبا من خبلل توزيع ونقل اؼبعرفة ألنشطة وفبارسات إدارة اؼبعرفة

وتوظيفيها واليت يتم اكتساهبا من داخل اؼبؤسسة أو خارجها، وبالتارل فهي معرفة جديدة مت إنشاؤىا من خبلل اعبمع بُت 
 لذا تعرف بأهنا العملية اليت يتم من خبلؽبا إيصال  (Louay K et al, 2009, p76).اؼبعرفة اؼبشًتكة واؼبعرفة الفردية

لبلطبلع على ىذه اؼبعرفة أي ( 297، ص2006عبد الستار العلي وآخرون، )اؼبعرفة الصروبة والضمنية إذل األفراد اآلخرين 
يف حل اؼبشكبلت وتطوير األفكار اعبديدة ( 143، ص2014ىيثم علي حجازي، ) التشارك فيها ومن مث إستخدامها

 (Zoltan G et al, 2015, p187).وتنفيذ العمليات
ال يبكن اغبديث عن التشارك باؼبعرفة دون اغبديث عن نقلها، وتعٍت ىذه األخَتة إيصال اؼبعرفة اؼبناسبة للشخص 

حيث هتدف إذل تقسيم كفاءات ، (143، ص2014ىيثم علي حجازي، )اؼبناسب ويف الوقت اؼبناسب وبالتكلفة اؼبناسبة 
كما ( 32، ص2016بعلي ضبزة، ).اؼبؤسسة على ؾبموعات أوسع من األفراد من أجل تعزيز اؼبعرفة باؼبؤسسة وتعميمها

يعتمد نقل اؼبعرفة وتقاظبها على وجود آليات فعالة، ىذه اآلليات يبكن أن تكون رظبية كالتقارير وأدلة التدريب 
واالجتماعات الرظبية اؼبخططة والتعلم أثناء العمل، أو غَت الرظبية كاالجتماعات والندوات واغبلقات النقاشية اليت ال 

، 2012خالد يوسف الزعيب وخالد ؿبمد أبو الغنم، )تتخذ طابعا رظبيا من شأنو أن يؤدي فعالية يف نقل اؼبعرفة وتقاظبها 
ت بالسماح النتقال اؼبوظفُت لديها بُت ـبتلف األقسام قامHewlett Packard وكمثال مؤسسة ، (264، 263ص
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 واالستخدام الواسع لبلتصاالت بغرض التحاور *التاحة اجملال لنشر اؼبعرفة غَت الرظبية يف أرجاء اؼبؤسسة وفرق العمل
( 12، ص2012حديب عبد القادر، ) .اؼبتبادل لؤلفكار واػبربات، فأعطت نتائج إهبابية يف تقليل وقت االنتقال والتوصيل

   (Nina E & Mary M, 2011, p60). وبالتارل ال ربقق اؼبعرفة قيمة إال إذا مت نقلها بشكل فعال بُت األفراد 

فنقل اؼبعرفة واؼبشاركة هبا يتطلب بيئة تنظيمية منفتحة، وقيادة فاعلة تعمل على تعزيزنبا، وىياكل تنظيمية شبكية تعتمد 
عمر أضبد نبشري، ).على التكنولوجيا اؼبتقدمة تسمح بتدفق اؼبعرفة وانسياهبا حبرية إذل صبيع الوحدات التنظيمية باؼبؤسسة

   (Mark S.A et al, 2003, p31,32): ويتم التشارك باؼبعرفة من خبلل األنشطة الرئيسية التالية (133، ص2013

تكون اؼبشاركة من اؼبؤسسة إذل الفرد بغرض إسًتجاع اؼبعرفة التنظيمية، من خبلؽبا يتعلم الفرد : إسترجاع المعرفة 
 من اؼبؤسسة أي أدخلة اؼبعرفة اعبماعية للفرد من جديد؛

 مشاركة اؼبعرفة من فرد إذل أفراد آخرين، بغرض تبادل اؼبعارف الفردية، من خبلؽبا يتعلمون :تبادل المعرفة 
 األفراد من بعضهم البعض؛

 ويهدف تبادل اؼبعارف بُت االفراد إذل توليد معارف جديدة، حيث تنشأ من التعلم الداخلي من :خلق المعرفة 
 .توليفات جديدة للمعارف الفردية واعبماعية، واليت سبكن من ربقيق االبتكار الداخلي

       إن تبٍت أسلوب التشارك اؼبعريف يعترب دبثابة رافعة اسًتاتيجية تساعد على خلق بيئة عمل تعاونية تشجع على العمل 
اعبماعي، فبا يقود إذل تبادل اؼبعارف ونشر اؼبمارسات وخلق الكفاءات القادرة على مواجهة كل الصعوبات احمليطة 
باؼبؤسسة، ومن ىنا تربز أنبية ىذه العملية لضمان ديناميكية ربول اؼبعارف الفردية اليت سبتلكها اؼبؤسسة إذل معارف 

 .صباعية سبثل سبلحها التنافسي
 .فعندما ربصل اؼبؤسسة على اؼبعارف الفردية واعبماعية وتتشارك هبا،  هبب أن تستخدمها

 تطبيق المعرفة: الفرع الرابع
 (Andrew Hتعد آخر عملية واليت يتم فيها تطبيق للعمليات السابقة، أي العمليات اؼبوجهة كبو االستخدام الفعلي 

 (et al, 2001, p191 السًتجاعلذلك تعد العملية الفعلية . للمعرفة اليت مت زبزينها، فاؼبعرفة بدون تطبيق تعترب معلومة 
 يعٍت جعل  (Ammar A.A.Z, 2012, p279). للمعرفة اؼبناسبةالوصولاؼبعرفة واليت سبكن أعضاء اؼبؤسسة من 

فهذه العملية تتعامل مع حقيقة أن اؼبوظفُت يطبقون باستمرار . اؼبعرفة أكثر نشاطا وذات عبلقة يف خلق القيم باؼبؤسسة
 ، فإذا دل تتمكن اؼبؤسسة من اغبصول على(اؼبنتجات، اػبدمات، العمليات)معارفهم يف ـبتلف أعماؽبم وأنشطتهم 

 ىو وبالتارل تطبيق اؼبعرفة .اؼبعرفة اؼبناسبة وتطبيقها بالشكل السليم قد ذبد صعوبة يف اغبفاظ على ميزهتا التنافسية
 
 
ىي صباعات من األشخاص اؼبتجمعة بغية تبادل اؼبعارف والتعلم فيما بينهم لتحقيق مصلحة مشًتكة يف : فرق العمل*

 .ؾبال اؼبعرفة وتوجهاهتا
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استخدام اؼبعرفة اؼبتاحة واالستفادة منها يف ازباذ القرارات وحل اؼبشكبلت من أجل تعزيز االبتكار واإلبداع فبا يؤدي 
 (Mum W.Y et al, 2012. لتطوير اؼبنتجات واػبدمات ومنو إذل ربقيق ميزة تنافسية والوصول إذل مؤسسة متعلمة

(p17 
    إن ـبتلف العمليات أو اؼبراحل أو األنشطة اليت مت التطرق ؽبا أصبحت ضرورية لتمهيد الطريق للتعلم واإلبداع يف 

كما أن قباح اؼبؤسسات . اؼبؤسسات اغبديثة والناجحة واليت تعترب وتنظر للمعرفة كعامل رئيسي يف ربقيق القدرة التنافسية
ال يعتمد على إمتبلك اؼبعرفة ، ولكن يعتمد على االستخدام الفعال للمعرفة اغبالية من قبل اؼبوظفُت وتتبادل األفكار 

 .وتنقل اؼبهارات باؼبمارسات واػبربات فبا يؤدي لئلبداع واالبتكار وربسُت الكفاءة الفردية واعبماعية
   

 نماذج إدارة المعرفة:  المطلب الثاني
    لقد حاول العديد من الباحثُت شرح وتفسَت كيف يفكر األفراد؟ وكيف يعملون؟ وكذلك الكيفية اليت يقومون من 

ومن أجل إيصال فكرهتم ، . خبلؽبا بتنظيم وتوجيو اؼبعرفة اليت يبتلكوهنا وكيفية إستخدامها وتطبيقها يف ـبتلف اجملاالت
  .قام ىؤالء الباحثُت بتوليد مباذج عديدة إلدارة اؼبعرفة

  Boisot نموذج: الفرع األول
، (أو غَت اؼبنتشرة/اؼبنتشرة)و (أو غَت اؼبرمزة/ اؼبرمزة)يبيز ىذا النموذج بُت أربعة فئات للمعرفة واليت تتمثل يف اؼبعرفة 

ومشاركتها ضمن فرق العمل الصغَتة، أما غَت اؼبرمزة ال يبكن  (اػباصة)بالنسبة للمعرفة اؼبرمزة أي عدم نشر اؼبعرفة اؼبلكية
اغبصول عليها ونقلها إال من خبلل التعلم، إال أنو منتشرة تعٍت يبكن تبادؽبا بسهولة عكس غَت اؼبنتشرة واليت من صعب 

 ,Haslinda A & Sarinah A) :نقلها وتبادؽبا ، كما يصنف ىذا النموذج أصول اؼبعرفة على بعدين ىامُت نبا

2009, p189)  
 ؛(ملكية)اؼبعرفة اؼبرمزة وغَت منتشرة فهي معرفة خاصة 
 اؼبعرفة غَت اؼبرمزة وغَت اؼبنتشرة تعد معارف شخصية كاآلراء والتصورات واألفكار واػبربات؛ 
 اؼبعرفة اؼبرمزة واؼبنتشرة تشَت للمعرفة العامة اؼبتواجدة يف الكتب واجملبلت والصحف؛ 
 اؼبعرفة غَت اؼبرمزة ومنتشرة ىي اؼبعرفة اؼبشًتكة من خبلل تبادل ونقل اؼبعرفة بُت أفراد اؼبؤسسة. 

     من ىذا اؼبنظور، إذا استقرت اؼبعرفة يف عقل الفرد فهي معرفة ذاتية ال يبكن االستفادة منها إذا دل يتم نشرىا، إذ 
 نظرة ترابطية يف مبوذج إدارة اؼبعرفة حيث إذا كانت اؼبؤسسة هتدف إذل تطبيق إدارة اؼبعرفة وربقيق ميزة Boisot يتبٌت 

 .تنافسية وأىداف تنظيمية اخرى، فإنو هبب مشاركة ونشر اؼبعرفة من خبلل االستغبلل اعبيد للقدرات اؼبعرفية
  (Silke R, 2010, p20):ومع ذلك قد ال تكون اؼبعرفة اؼبرمزة قابلة للتحويل واالنتشار وذلك لعدة أسباب أنبها

 عدم وجود اغبوافز؛ 
 ،إرتفاع تكاليف التحويل 
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 اػبوف من فقدان اؼبعرفة. 

أنو يبكن ربويل  Nonakaفهذا النموذج يعترب كمسانبة يف أدبيات إدارة اؼبعرفة، لكن ىناك أوجو تشابو مع تصنيف 
أو / اؼبرمزة)صنفت على أساس اؼبعرفة  Boisot اؼبعرفة الضمنية إذل صروبة من خبلل ـبتلف عمليات توليد اؼبعرفة، أما

، وما يتولد عنها من معرفة عامة وخاصة ومشًتكة وشخصية، لكن ال يفسر أنبية (أو غَت اؼبنتشرة/اؼبنتشرة)و (غَت اؼبرمزة
فمن عيوبو أنو ال يفسر كيفية اغبصول على اؼبعرفة وكيفية .  ودور كل فئة من ىذه الفئات وفائدهتا بالنسبة للمؤسسة

. إنتقاؽبا ومسانبتها يف ربسُت أداء اؼبؤسسة
 والشكل التارل (Dalkir K, 2005, p66).يتضمن األساس النظري للتعلم االجتماعي Boisot     إذن مبوذج 

. يوضح ذلك
 

لفئات المعرفة  Boisotنموذج : (12)الشكل رقم
 
 
 
 

 
Source: Haslinda A, Sarinah A, A Review of Knowledge Management Models, Uluslararası 

Sosyal Ara_tırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Vol.02, No.09, 2009, 

p189 

 
  Wiig نموذج: الفرع الثاني

على أربعة مبادئ رئيسية ىي بناء واالحتفاظ باؼبعرفة، وذبميعها واستخدامها وقد ذكر كل من  Wiigركز مبوذج 
Lehner & Haas   ىذه العناصر الرئيسية األربعة ذبعل نظام إدارة اؼبعرفة، أكثر قيمة وفائدة بأن 

إلقباز اؼبهام دبزيد من اػبربات الكتساب اؼبعرفة ذات اعبودة العالية   (Mohammad W et al, 2016, p54)وعمل
 .واستخدامها بشكل أفضل وبطرق ـبتلفة ألن العمل أكثر ذكاء ىو الذي ينطوي على االستفادة من كل اؼبعارف اؼبتوفرة

كما يتبُت من النموذج أن بناء اؼبعرفة يتم من خبلل تصوير نشاطات الفرد ووظائفو بأهنا خطوات متسلسلة يكتسبها 
اػبربات الشخصية، الكتب، وسائل اإلعبلم، حبوث التسويق، الدراسات االستقصائية، )الفرد بالتعلم من ـبتلف اؼبصادر

فبا يؤدي ػبلق معارف جديدة من خبلل مشاريع البحث والتطوير واإلبداع يف تأدية  (.....االستخبارات التنافسية،
مهامهم وأعماؽبم، كما يهتم ىذا النموذج على االحتفاظ باؼبعرفة اليت مت اكتساهبا حيث يتم توثيقها يف اؼبستودعات أو 
يف عقول األفراد وبالتارل فهي متاحة السًتجاعها واستخدامها يف اؼبستقبل، ومن أمثلة اؼبعارف اليت ربتفظ هبا اؼبؤسسة 

 اؼبعرفة شخصية

 اؼبعرفة خاصة اؼبعرفة العامة

 اؼبشًتكةاملعرفة 

 مرمزة

 مرمزة  غري

 غَت منتشرة منتشرة
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اؼبلكية الفكرية، براءات االخًتاع، اؼبعرفة اؼبوثقة يف شكل تقارير واألوراق البحثية أو اؼبعارف الضمنية اؼبتواجدة يف أذىان 
 أما ذبميع اؼبعرفة  (Dalkir K, 2005, p39, 40).األفراد واليت يبكن دؾبها يف قاعدة اؼبعارف كالنصائح واإلرشادات

، 2014ىيثم علي حجازي، ).فيمكن أن يأخذ أشكاال عديدة من خبلل اغبوارات أو فرق العمل أو شبكات اػبربة
وعلى كبو فباثل فإنو يبكن استخدام اؼبعرفة من خبلل عدة أشكال وذلك إعتمادا على اؼبوقف، كالفرد الذي ( 77ص

ليس لديو اؼبعرفة الكافية غبل مشكلة معينة فيتصل بأفراد آخرين يف اؼبؤسسة اللذين قاموا حبل مشاكل فباثلة ، أو عن 
أي ىناك عدد ال وبصى من الطرق .طريق اغبصول على اؼبعلومات من مستودعات اؼبعرفة، أو عن طريق االتصال خببَت

  (Dalkir K, 2005, p39, 41).  لتطبيق اؼبعرفة

إذن يركز ىذا النموذج على وجود شروط أساسية عبعل اؼبؤسسة قادرة على قيام أعماؽبا بنجاح من خبلل بناء     
 : اؼبعرفة اؼبناسبة، وتتمثل يفواستخدامواالحتفاظ وذبميع 

  والعمبلء؛ (اػبدمات/السلع)هبب أن يكون لديها عمل 
 هبب أن يكون لديها قدرة التصرف؛ 
 (األفراد ذوي الكفاءات، اؼبيزانية، الوسائل اغبديثة)هبب أن يكون لديها موارد. 

    كما يوضح ىذا النموذج بأن فعالية اؼبؤسسة تأيت من تطور األعمال الفردية والشخصية ؼبوظفيها واؼبمارسات 
اعبماعية إلدارهتا بتوفَت البيئة اؼبناسبة، وخاصة التحفيز لتقدمي اؼبسانبة الشخصية يف اؼبؤسسة مع فهم أكثر لكيفية 

.  اكتساب وذبميع معارف األفراد وتبادؽبا وإستخدامها بشكل فعال سعيا يف ربقيق األىداف العامة للمؤسسة
 مبوذجا جيد التنظيم والتسلسل لكيفية إكتساب واغبفاظ على أنشطة إدارة اؼبعرفة باؼبؤسسة وكيفية Wiig     قدم 

والشكل اؼبوارل يوضح .تطبيقها، كما يعد واحدا من أكثر النماذج تطورا يف أدبيات إدارة اؼبعرفة ألنو يغطي جوانب ـبتلفة
: ذلك
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  Wiig نموذج: (13)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source: Wiig K.M, Knowledge Management Foundations-Thinking about Thinking/ How 

People and organizations Greate, Represent and use knowledge, USA, Schema Press, 1993, 

p53. 
  Demerest نموذج: الفرع الثالث

 على بناء اؼبعرفة داخل اؼبؤسسة، كما يفًتض بأن ىذا البناء ال يقتصر على اؼبدخبلت العلمية Demerest يركز مبوذج 
 (,Haslinda A & Sarinah A .االجتماعي (التفاعل)، بل من خبلل عملية التبادل(الربامج الصروبة)فقط

(2009, p191, 192   ،كما أشار إذل أربع عمليات رئيسية متكاملة لبناء اؼبعرفة وىي نشر اؼبعرفة اؼبكتسبة باؼبؤسسة
 (Amit B& Sneha B, 2016, p916).واستخدامها وتطبيقها فبا ينتج عنها ـبرجات تنظيمية ذات فائدة إقتصادية

  :والشكل التارل يوضح ذلك
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 Demerestنموذج : (14)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Chittoo H et al, Knowledge Management: Promises and Premises, Global Journal of 

Management and Business Research, Vol.10, No.01, 2010, p125. 
   يوضح النموذج السابق أن اؼبعرفة تبٌت على أساس التفاعبلت والتعلم داخل اؼبؤسسة يف إطار نشر اؼبعرفة وتطبيقها 

كما يفًتض . بشكل فعال، عن طريق توفَت إجراءات وسياسات تنظيمية تشجع األفراد على نشر اؼبعرفة داخل اؼبؤسسة
 .أن اؼبعرفة اليت مت بناؤىا ىي معرفة مكتسبة ليتم بعد ذلك تطبيقها، مث تليها بعد ذلك نشر اؼبعرفة يف كل أكباء اؼبؤسسة
وعلى الرغم فبا يقدمو ىذا النموذج من مدخل أكثر تكامبل لبناء اؼبعرفة داخل اؼبؤسسات، إال أنو يعطي تعريف إدارة 

لذلك قد مت تعديل ىذا النموذج وذلك بتوضيح صريح لتأثَت . اؼبعرفة فضبل عن معاعبتو لعملية نشر اؼبعرفة وإستخدامها
 فبا وسع يف ،(Chittoo H et al, 2010, p126)كل من النماذج االجتماعية والعلمية لبناء اؼبعرفة 

ليغطي كل من فوائد األعمال التجارية وحرية اؼبوظفُت ألنو كلما توافر التحفيز من قبل أصحاب " االستخدام"عملية
اؼبصلحة يف اؼبؤسسة كلما إستخدم اؼبوظف كل طاقاتو ومعارفو وخرباتو لتحقيق فائدة فائدة لؤلعمال، كما مت إضافة 

 & Rodney A) .أسهم إلظهار عملية سَت اؼبعرفة، حيث أصبح ينظر إليها عمليات متكاملة وليست تتابعية

Sandra C, 1999, p98)  ويبكن توضيح مكونات ىذا النموذج يف الشكل التارل: 
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 المعدل   Demerest’sنموذج: (15)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rodney A & Sandra C, A critical review of knowledge management models, the 

learning organization, Vol.06, No.03, 1999, p97, 98. 

 

النماذج مشوال يف ؾبال إدارة اؼبعرفة، حيث يوازن بُت النموذج العلمي واالجتماعي يف بناء أكثر  Demerestيعترب مبوذج 
 .اؼبعرفة، إال أنو دل وبدد العملية اؼبهمة واليت ؽبا دور فعال وىي اكتساب اؼبعرفة واليت تركز عليها باقي العمليات

 

  Skandiaنموذج : الفرع الرابع

وفقا ؽبذا .مت تطوير مبوذج رأس اؼبال الفكري من قبل شركة سويدية تدعى سكانديا كنهج لقياس رأس اؼبال الفكري 
 النموذج ال ينظر إلدارة اؼبعرفة على أهنا نقل اؼبعرفة الضمنية والصروبة فقط، بل أيضا مت اعتباره رأس اؼبال الفكري

(Haslinda A & Sarinah A, 2009, p191, 192)،  رأس اؼبال البشري والذي يتكون من مكونييُت رئيسيُت
 (Chittoo H et al, 2010, p127) .(التنظيمي)ورأس اؼبال اؽبيكلي

ا ينقسم بدوره رأس اؼبال اؽبيكلي يشتمل على تكنولوجيا اؼبعلومات وقواعد بيانات العمبلء، كم Edvinssonحسب 
إذل رأس اؼبال التنظيمي ويضم كافة العمليات التنظيمية داخل اؼبؤسسة واالبتكار، أما رأس مال العميل فيتضمن قاعدة 

 .وعبلقات العمبلء وقوة العمبلء، وبالنسبة لرأس اؼبال الفكري يتضمن قدرات جوىرية ومهارات إبداعية لؤلفراد
(Rodney A & Sandra C, 1999, p97) يبكن  اؼبعرفةةكما يفًتض ىذا النموذج أن رأس اؼبال الفكري أو إدار 
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تقسيمها إذل أفراد، عمليات والعمبلء واالبتكار كلها عوامل تسهم يف إدارة تدفق اؼبعرفة داخل وخارج الشبكات عرب 
  (Haslinda A & Sarinah A, 2009, p191) .الشركاء

يقدم ىذا النموذج هنجا علميا للمعرفة ويفًتض أنو يبكن ربويل رأس اؼبال الفكري إذل سلعة، لكنو ذباىل اعبوانب 
إلدارة اؼبعرفة، إال أنو يفًتض أنو يبكن    Nonakaوىذا ما يتفق مع وجهة نظر. االجتماعية والسياسية إلدارة اؼبعرفة

 .اجتماعيةربليل إدارة اؼبعرفة إذل عناصر موضوعية أكثر من كوهنا ظاىرة 
  Skandia نموذج: (16)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rodney A & Sandra C, A critical review of knowledge management models, the 

learning organization, Vol.06, No.03, 1999, p97. 

إن ىذا النموذج معقد للغاية كما يتطلب اغبصول على كميات كبَتة من البيانات من أجل تفعيلها وحساب القيمة 
  (94، ص2013بلقوم فريد، ).فهو مبوذج آرل يركز على القياس لكل عنصر ؿبلل إلدارة اؼبعرفة. السوقية للمؤسسة
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  Fridنموذج : الفرع الخامس

يقًتح ىذا النموذج أن اؼبعرفة تسَت بشكل نظامي ضمن إىتمام متساوي لكافة عمليات إدارة اؼبعرفة، كما يقوم على أن 
  (Haslinda A & Sarinah A, 2009, p193) :تطبيق إدارة اؼبعرفة يتوافق مع طبس مستويات تكون كالتارل

أي اؼبؤسسة لديها حالة من فوضى اؼبعرفة، لذا تقوم   (Knowledge Chaotic)المعرفة الفوضوية: المستوى األول
 . بتحديد رؤية وأىداف ومؤشرات إدارة اؼبعرفة

تركز اؼبؤسسة يف ىذه اؼبرحلة على تطوير وتقييم رؤية   (Knowledge Aware)المعرفة المدركة: المستوى الثاني
  .وأىداف إدارة اؼبعرفة ، بالتعاون مع ـبتلف فرق إدارت اؼبؤسسة

تركز اؼبؤسسة على أنشطة جديدة وداعمة إلدارة   (Knowledge Focused)المعرفة المركزة: المستوى الثالث
. اؼبعرفة كالتدريب والتحفيز وتشجيع االتصال الداخلي، مع وضع ميزانية خاصة بإدارة اؼبعرفة

أي تطبيق اؼبستويات السابقة من خبلل ـبطط  (Knowledge Managed)المعرفة المدارة : المستوى الرابع
. األعمال، ووضع نتائج إدارة اؼبعرفة يف تقارير إلقباز األعمال

 أعلى مستوى تنفيذ إلدارة اؼبعرفة أي تركيز اؼبؤسسة (Knowledge Centric)المعرفة المركزية : المستوى الخامس
 ,Amit B & Sneha B,) (2016 .على األنشطة اؼبميزة واؼببادرات الناجحة من خبلل تقييم األصول الفكرية

p916. ويبكن توضيح ىذه اؼبستويات أكثر من خبلل الشكل التارل: 
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 Frid نموذج : (17)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Dutta A.B & Banerjee S, Study of: Knowledge Management and Few Models, Imperial 

Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), Vol.02, Issue.04, 2016, p917. 

 

بدراسة أبعاد إدارة  Frid     يعترب ىذا النموذج من النماذج الشاملة والواضحة لتطبيق إدارة اؼبعرفة، حيث أكد مبوذج 
اؼبعرفة على مستويات ـبتلفة وتقييم نتائجها وصوال للمعرفة القادرة على ربقيق التغيَت واإلبداع على مستوى اؼبؤسسة 

ككل، وىذا أمر منطقي فاؽبدف األساسي من تطبيق اؼبعرفة ىو ربويل اؼبعارف الضمنية إذل صروبة ومن مث قيمة مضافة 
 .عند إستخدامها
 النموذج الياباني: الفرع السادس

  Nonaka & Takeuchiنموذج : أوال

وقد مت التطرق . يسمى بنموذج خلق اؼبعرفة، من خبلل االستغبلل اعبيد لقدرات األفراد اؼبعرفية تتوصل اؼبؤسسة لئلبداع
إال أنو مت تطويره على أساس االعتبارات و . (عمليات إدارة اؼبعرفة)ؽبذا النموذج بالتفصيل يف عملية إكتساب اؼبعرفة 

 .  Baumard التفاعبلت اإلجتماعية، ومت التأكيد على التفاعل بُت اؼبعرفة الفردية واعبماعية من طرف
    Nonaka & Baumard نموذج: ثانيا

يركز ىذا النموذج على كيفية إنتقال اؼبعرفة بُت األفراد واعبماعات، كما وضح بأن ىناك إختبلف بُت التعلم الفردي 
، 2016بعلي ضبزة، ).والتعلم اعبماعي من حيث الطرق واؼبنهجية وكذلك األدوات اليت يعتمد عليها يف اؼبمارسة العملية

 (39ص

 
اؼبعرفة اؼبركزية 

 اؼبعرفة اؼبدارة

 اؼبعرفة اؼبركزة

 اؼبعرفة اؼبدركة

 اؼبعرفة الفوضوية

اضفاء الطابع اؼبؤسسي 
على اؼببادرات و يقيم 

 األصول الفكرية

 اؼبعرفة يف مرجعيات إدارةتطبيق 
 األداء وخطط األعمال

بداية الًتكيز على األنشطة 
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 إدارة اؼبعرفةتقسيم رؤية وأىداف 

اؼبستوى األول   إدارة اؼبعرفة وضع رؤية وأىداف ومؤشرات

 اؼبستوى الثاين

 اؼبستوى الثالث

 اؼبستوى الرابع
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بوزناق ):كما يرى الباحثان بأن مزج طبيعة اؼبعارف بالبعدين الفردي واعبماعي يؤدي إذل بروز شباين كيفيات لنقل اؼبعارف
 (18، ص2013حسن، 

 عند إنتقال اؼبعارف الظاىرة من الفرد إذل اعبماعة،  وبدث توسع يف اؼبعارف؛ -
 عند إنتقال اؼبعارف الظاىرة من اعبماعة إذل الفرد، وبدث إمتبلك اؼبعرفة من طرف الفرد؛-
 عند إنتقال اؼبعارف الضمنية من الفرد إذل اعبماعة، وبدث حالة تعميم للمعرفة؛-
 عند إنتقال اؼبعارف الضمنية من اعبماعة إذل الفرد، ربدث فردنة؛-
 لدى نفس الفرد، يصبح واعيا هبا؛ عندما يتم انتقال اؼبعارف الفردية الضمنية لتصبح ظاىرة-

 عند ربول اؼبعارف الظاىرة الفردية إذل ضمنية عند نفس الفرد، فيكون قد ضمت ؼبعارفو الضمنية أي استوعبها؛-

 يدل ربول اؼبعارف اعبماعية الضمنية إذل ظاىرة، تكون يف حالة ارتباط؛-

 .يدل ربول اؼبعارف اعبماعية الظاىرة إذل ضمنية، تكون يف حالة إدخال-

فكل ىذه اؼبستويات تتم من خبلل الفرد ما وبملو من قيم وخربات ومهارات و على مستوى اعبماعة وما يًتتب    
عليها من ديناميكيات وتغيَتات للسلوكات، وعلى مستوى اؼبؤسسة دبا تضمنو من أفراد وصباعات و عمليات 

 . واليت يتم توضيحها يف الشكل اؼبوارل.وأنشطة
 Nonaka & Baumard نموذج : (18)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .39، ص2016ضبزة بعلي، : المصدر
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يشرح ىذا النموذج التعلم اعبماعي كما شدد على أدوار اؼبعارف اعبماعية، وأنو يتم إنشاء اؼبعارف اعبديدة من 
خبلل التفاعبلت بُت اؼبعارف الفردية واعبماعية وكذلك بُت اؼبعارف الضمنية والظاىرة وأنو توجد مهارات وقدرات 
فردية وصباعية واليت بدوهنا ال يبكن إقباز اؼبهمة اعبماعية، فمن خبلل اؼبشاركة يتم طرح وتقاسم األفكار واكتساب 

 .اؼبهارات اعبديدة فبا تؤدي للنجاح التنظيمي
 Nonaka & Hedlund   نموذج : ثالثا

الفرد، )عند ـبتلف اؼبستوياتداخل وخارج اؼبؤسسة إذ يبُت نقل وتدفق اؼبعرفة  Nonakaوىو أكثر تفصيبل لنماذج 
، فهو يعطي بنية تتعلق بإنشاء اؼبعرفة وتطويرىا ونقلها واستخدامها من خبلل التفاعل بُت (اعبماعة، اؼبؤسسة، احمليط

العمبلء، )اؼبعرفة الضمنية والصروبة ونقل وربويل اؼبعرفة بُت ـبتلف األفراد والوحدات التنظيمية والبيئية احمليطة هبا 
كما يشَت إذل أن ىذه التدفقات ؽبا تأثَت على أنشطة   (Ritika S, 2011, p157)، (...،اؼبوردين، اؼبنافسُت

وبالتارل فبقاء اؼبؤسسة وقباحها يبكن أن يعتمد على .ؤثر على قباح اؼبؤسسة أو فشلهااالبتكار واالسًتاتيجيات فبا ي
 (Haslinda A & Sarinah A, 2009, p193) .كيفية إنشاء ونقل واستغبلل األصول اؼبعرفية

فمن خبلل دراستنا لنماذج إدارة .      إن إدارة اؼبعرفة ىي عبارة عن عمليات متكاملة تساىم يف ربسُت أداء اؼبؤسسة
فهناك . اؼبعرفة واليت زبتلف يف أساليبها وأنشطتها، إال أهنا أصبعت على أنبية العمليات ودورىا يف ربقيق النجاح اؼبستمر

مباذج ركزت على عمليات إدارة اؼبعرفة، وأخرى على تصنيفات اؼبعرفة ومنها على مراحل وخطوات تطبيقها وآلياهتا 
اؼبختلفة، كما توجد تصنيفات ركزت على إعتبارىا رأس مال فكري، كما توجد أخرى تفًتض أهنا تنشأ من التعلم 

بالتارل كل مبوذج لو طريقة خاصة لوضع األنشطة الرئيسية إلدارة اؼبعرفة . والتدريب والتفاعل االجتماعي داخل اؼبؤسسة
 .وكذلك العوامل التمكينية، هبدف انتاجها نظام ديناميكي لتعزيز الكفاءات واؼبعارف األساسية للمؤسسة

 إستراتيجية إدارة المعرفة: المطلب الثالث
يعترب ؾبال فبارسات واستخدامات إدارة اؼبعرفة وتطبيقاهتا ؾباال واسعا، يبكن أن يغطي كافة أوجو بناء اؼبعرفة بدءا من 

لذلك يبكن ألي مؤسسة أن تبدأ مبادرة إدارة اؼبعرفة من . التعلم أثناء العمل وبرامج التدريب، وانتهاء بالبحث والتطوير
 بأهنا ؾبموعة من اؼببادئ اليت Kesten، واليت إعتربىا (57، ص2005ىيثم علي حجازي، )خبلل وضع إسًتاتيجية لذلك 

 (,Sayed H.M et al, 2016 .توجو قرارات اؼبؤسسة دبا يتعلق بامتبلك وزبزين ومشاركة واستخدام قاعدة اؼبعرفة

(p26ث تعرف بأهنا خطة ، كما تعد ىذه األخَتة وسيلة يبكن من خبلؽبا ربديد اؼبعرفة الفعالة وتدفقها يف اؼبؤسسة، حبي
عالية اؼبستوى تصف وربدد العمليات واألدوات واؽبياكل األساسية البلزمة إلدارة أي فجوات أو فوائض يف 

   (Roghyeh N  et al, 2013, p989).اؼبعرفة
وفبا سبق يتضح أن إسًتاتيجية إدارة اؼبعرفة ربدد االذباه الصحيح لتطبيقها يف اؼبؤسسة، ولتحقيق أي ىدف أو فائدة 
ؿبددة مسبقا يتعُت على اؼبؤسسات كيفية التعامل مع األعمال الديناميكية اؼبعقدة يف بيئة متغَتة ومتسارعة من أجل 
البقاء واالستمرارية يف االقتصاد العاؼبي التنافسي، وربقيق االبتكار التنظيمي بكيفية استخدام إسًتاتيجية إدارة اؼبعرفة 

  بأن إسًتاتيجية إدارة اؼبعرفة تنشأ من توليد ونقل اؼبعارف الضمنية والصروبة Halawi et alلذلك يرى . لدعم ذلك
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وىناك من نظر على أهنا فبارسات عملية حيث ينصب تركيزىا على إنشاء واغبصول وتنظيم . بُت األفراد داخل اؼبؤسسة
 بأن ىناك إسًتاتيجية إدارة لؤلصول Wiigوربديث، تقاسم واستخدام اؼبعرفة يف صبيع األنشطة التنظيمية، كما حدد 

الفكرية مثل براءات االخًتاع والعبلقات مع العمبلء، وإسًتاتيجية اؼبعرفة الشخصية أي كل موظف لديو مسؤولية 
شخصية يف إدارة اؼبعرفة، كما أن التعلم التنظيمي والتنمية والتحفيز والتعلم من خبلل التجارب واغبصول على اؼبعرفة 
اعبديدة تعترب إسًتاتيجية خلق اؼبعرفة فبا تعزز من ربقيق قدرات تنافسية عالية من خبلل إسًتاتيجية نقل اؼبعارف عرب 

   (Halawi L.A et al, 2006, p398).اؼبؤسسة
وىكذا تعددت االسًتاتيجيات بتعدد وجهات نظر الباحثُت اؼبختلفة، إال أن معظم اؼبؤسسات تركز على إسًتاتيجيتُت 
إلدارة اؼبعرفة نبا إسًتاتيجية الشخصنة واليت تعتمد على اؼبورد البشري، وإسًتاتيجية الًتميز اليت تعتمد على تكنولوجيا 

 .اؼبعلومات
 إستراتيجية الشخصنة: الفرع األول

تركز ىذه اإلسًتاتيجية على اؼبعرفة الضمنية الغَت قابلة للًتميز، وال الوصف أو التعليم، وإمبا قابلة للتعلم من خبلل 
. اؼببلحظة والتشارك يف العمل، كما ال هبب ؿباولة استخراجها من الفرد وإمبا ىذا األخَت ىو الذي ينقلها ألفراد اؼبؤسسة

 كما تناسب ىذه اإلسًتاتيجية اؼبؤسسات كثيفة اؼبعرفة كاؼبؤسسات االستشارية (278، 277، ص2007فريد كورتل، )
، مثل ؾبموعة بوسطن اإلستشارية وماكينزي وباين اليت تركز على اغبوار بُت األفراد، فاؼبعرفة ( 41، ص2016بعلي ضبزة، )

 يتم  أي(Hansen T.M et al, 1999, p106, 107).اليت دل يتم تدوينها يتم نقلها يف جلسات العصف الذىٍت
التأكيد فيها على التحاور من خبلل التفاعل االجتماعي بُت األفراد واكتساب اؼبعرفة من ذوي اػبربات واؼبهارات أي 

  (Choi B & lee H, 2002, p174).تبادل اؼبعرفة بشكل غَت رظبي
إن أنبية إسًتاتيجية الشخصنة ىي أن تبقى اؼبعرفة داخل اؼبالك األصلي واؼبطور للمعارف، فهي توفر الفرصة ػبق قيمة 

لذلك هتتم باػبرباء وفكر اؼبوارد البشرية . للعمبلء من خبلل تقدمي حلول مبتكرة وـبصصة ؼبشاكل فريدة من نوعها
للوصول للمعلومات الضرورية ومعاعبتها، وىذا يتطلب كيف يبكن ترميز اؼبعرفة وزبزينها واسًتجاعها وإعادة استخدامها 

 (Khadijeh S, 2012, p28).من خبلل إسًتاتيجية الًتميز
 إستراتيجية الترميز: الفرع الثاني

وىي تعتمد على اؼبعرفة الصروبة بوصفها معرفة قياسية قابلة للوصف والنقل والتقاسم ويبكن ربويلها بسهولة إذل قواعد 
حىت تكون يف متناول اعبميع لتوظيفها يف أعمال اؼبؤسسة، فهي تعمل على ذبميع ( 41، ص2016بعلي ضبزة، )بيانات 

ينصب إىتمامها على توفَت البنية التحتية كما  (278، ص 2007فريد كورتل، ). اؼبعرفة الداخلية واػبارجية يف نظام التوثيق
لتكنولوجيا اؼبعلومات اليت تدعم عموما تنفيذىا كوسيلة لتخزين اؼبعارف يف قاعدة بيانات ومساعدة الباحثُت يف ربديد 

 (Jong-Min C, 2012, p225) .مصدر اؼبعرفة اؼبطلوبة واسًتجاعها عند اغباجة ؽبا
 الشخصنة أو الًتميز يعتمد على طبيعة العمل التجاري إسًتاتيجية متداخلتان ومًتابطتان،فاختيار اإلسًتاتيجيتانفهاتان 

 .وسيتم توضيحهما يف الشكل اؼبوارل. للمؤسسة كذلك حسب األفراد الذين يعملون هبا
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 إستراتيجية الترميز والشخصنة : (19)الشكل رقم
 المعرفة بإدارةكيف تقوم المؤسسات االستشارية 

 الترميزاستراتجية 

جودة عالية، وسرعة التنفيذ لنظم توفَت 
اؼبعلومات عن طريق إعادة إستخدام اؼبعرفة 

 .اؼبرمزة

استراتجية الشخصنة  

 توفَت االبداع وتقدمي حلول للمشاكل
االسًتاتيجية الرفيعة اؼبستوى عن طريق توجيو 

  .اػبربات الفردية

 

االستراتيجية 
 التنافسية

االستثمار مرة واحدة يف األصول اؼبعرفية، -
. وإعادة إستخدامها مرات عديدة

. الًتكيز على توليد إيرادات كبَتة-

. إستخدام فرق العمل الكبَتة-

النموذج 
 االقتصادي

زبصيص تكاليف عالية، موجهة غبل مشاكل -
. فريدة من نوعها

الًتكيز على اغبفاظ على ىوامش الربح -
. العالية

 إستخدام فرق العمل الصغَتة-
تطوير نظام الوثائق االلكًتونية اليت تسجل، 
 .زبزن وتنشر وتسمح بإعادة إستخدام اؼبعرفة

إستراتيجية إدارة 
 المعرفة

تطوير شبكات لربط األفراد حىت يبكن تقاسم 
 .اؼبعرفة الضمنية

االستثمار بكثافة يف تكنولوجيا اؼبعلومات، 
واؽبدف ىو ربط األفراد مع اؼبعرفة اؼبرمزة 

 .القابلة إلعادة االستخدام

تكنولوجيا 
 المعلومات

االستثمار بشكل معتدل يف تكنولوجيا 
اؼبعلومات، واؽبدف ىو تسهيل احملادثات 

 .لتبادل اؼبعرفة الضمنية
توظيف خرهبي اعبامعات اعبدد العادة -

. إستخدام اؼبعارف وتنفيذ اغبلول

تدريب األفراد يف ؾبموعات من خبلل -
. التعلم عن بعد والقائم على اغباسوب

مكافأة األفراد الستخدام واؼبسانبة يف -
 .توثيق قواعد البيانات

توظيف األفراد ذوي اؼبؤىبلت العالية من - الموارد البشرية
. كليات إدارة األعمال غبل اؼبشاكل

. تدريب األفراد من خبلل التوجيو-

 .مكافأة األفراد على تبادل اؼبعارف-

Andersen Consulting, Ernst & 

Young. 
 & Mc Kinsey & Company, Bain مثال

Company. 

 
Source: Hansen T.M et al, What’s Your Strategy for Managing Knowledge?, harvard business 

review, Vol. 77, No. 2, 1999, p109. 
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خالصة الفصل    
    كان الغرض من ىذا الفصل ىو توضيح اإلطار اؼبفاىيمي إلدارة اؼبعرفة، حبيث يعود تاريخ االىتمام بإدارة اؼبعرفة إذل 
مرحلة الفكر االقتصادي الذي كان سائدا يف القرن التاسع عشر، والذي كان يهتم بالبحث يف عوامل اإلنتاج اؼبختلفة 

وأثناء ىذه الفًتة بدأ االىتمام دبعارف . باعتبارىا ربدد النمو االقتصادي ألي بلد (األرض، رأس اؼبال، قوى العمل)
الذي اخًتع مصطلح عامل اؼبعرفة يف الستينات أين  Peter Druckerالعاملُت ، وىذه الفكرة أشار ؽبا عادل اإلدارة 

فهذه .بدأت تظهر ـبتلف الدراسات واألحباث اليت تناقش مصطلح إدارة اؼبعرفة، لكن أغلبها من قبل علماء االجتماع
. اؼبصطلحات دل تركز عليها اجملبلت اإلدارية حىت أوائل التسعينات

    لذلك قد إختلف الباحثون يف وضع مفهوم موحد إلدارة اؼبعرفة، فظهرت تعاريف متعددة ركزت كل منها على 
ىناك من  يعترب إدارة اؼبعرفة بأهنا ؾبموعة العمليات التنظيمية، وآخر يعتربىا فن ربويل رأس اؼبال الفكري . ؾباالت ـبتلفة

إذل قيمة ذبارية، وىناك من ينظر إلدارة اؼبعرفة على أهنا الوظيفة اإلدارية اليت هتتم خبلق واكتشاف اؼبعرفة، وتدير تدفقها 
داخل اؼبؤسسة والتأكد من أن اؼبعرفة تستخدم بكفاءة وفاعلية لتحقيق اؼبنفعة لصاحل اؼبؤسسة على اؼبدى الطويل، وآخر 

رغم إختبلف الباحثُت يف . يعدىا نشاط يتعلق باألنبية اإلسًتاتيجية والتكتيكية إلدارة األصول اؼبوجودة لدى اإلنسان
ربديد تعريف موحد إلدارة اؼبعرفة، ىناك إختبلف آخر يتعلق بتعدد وتنوع مكونات إدارة اؼبعرفة وبالنسبة ؽبذه الدراسة 

،  حيث ذكروا بأن إدارة  Bhojaraju G & Edwards J.Sفقد مت االعتماد على التصنيف الذي جاء بو كل من 
األفراد، التكنولوجيا، والعمليات حيث تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أىداف إدارة اؼبعرفة : اؼبعرفة تتكون من

. إال أنو ىناك إتفاق كبَت يف ربديد عملياهتا وىو ما جعلها تتميز عن باقي رؤوس األموال األخرى. باؼبؤسسة
    كما أن ىناك عوامل عديدة أدت النتشار موضوع إدارة اؼبعرفة يف كافة أكباء العادل واالىتمام هبا كثَتا يف عصرنا 

التطورات اؼبتسارعة يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت جعلت عملية تبادل اؼبعرفة الظاىرة تتم بشكل : اغبارل وىي
أسرع وأسهل من حيث ربط األفراد بالشبكات االلكًتونية يساعده على تبادل اػبربات؛ سعي اؼبؤسسات لكي تكون 
. مؤسسات متعلمة يتوذل اؼبديرون فيها خلق ثقافة تنظيمية ربقق خلق اؼبعرفة وتبادؽبا وتوفَتىا يف الوقت واؼبكان اؼبناسبُت

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



لعالقةل اتسويقل اد خليلبتعزيزلإد رةل امعرفة:للل اثاني الفصلل
 

61 
 

تمهيد 
شهد مصطلح التسويق الداخلي رواجا متزايدا خال العقدين اؼباضيُت، فبالرغم من بعض الغموض يف معناه واألدلة 

احملدودة على مدى طبيعة تطبيقو، إال أنو إستخدم على نطاق واسع من قبل األكادميُت والباحثُت باإلشارة عن جانبُت 
 (240، ص2011ؿبمد أضبد العبد اهلل الفياض وعيسى يوسف سعيد قدادة، ):رئيسيُت للتسويق الداخلي

لدى اؼبوظفُت من خالل ترسيخ ثقافة خدمة  (السوق الداخلية)يتعلق اعبانب األول بالبيئة الداخلية للمؤسسة  
العمالء وسبكينهم كعامل مهم يف منحهم صالحية إزباذ القرارات وربفيزىم ليكونوا مؤىلُت وقادرين على ربقيق 

 .اعبانب الثاين
يتعلق اعبانب الثاين بالًتويج للمؤسسة ومنتجاهتا اليت تقدمها للعمالء اػبارجيُت، كما يتوقف قباح ىذا اعبانب  

على التدريب والدعم اؼبقدم للموظفُت وربسُت عمليو التواصل بينهم باعتبارىم كفريق عمل وتوفَت اعبو اؼبريح 
 .تأثر على توجو العميل اػبارجي (العميل الداخلي)ؽبم أثناء العمل، ألن توجو اؼبوظف 

        فكل ىذه  األنشطة إعتمدت كأبعاد التسويق الداخلي يف ىذا الدراسة وذلك من خالل مناقشة مسانبتها يف 
 )فاالفًتاض األساسي للتسويق الداخلي يوصف اؼبوظفُت باؼبؤسسة العمالء الداخليُت داخل اؼبؤسسة. تعزيز إدارة اؼبعرفة
، واليت ربتاج إذل تطوير ودوافع من أجل ربقيق أىدافها من خالل ربقيق النجاح يف السوق اػبارجي، (السوق الداخلية

كما أن كل وحدة تنظيمية أو صباعة داخل اؼبؤسسة تسوق قدراهتا وإمكاناهتا للوحدات األخرى داخل اؼبؤسسة بالًتكيز 
 . على عرض اؼبوظفُت كشركاء عبهود اؼبؤسسة، بدال من أهنم تكلفة

     ويأيت ىذا الفصل ليسلط الضوء على عالقة التسويق الداخلي بتعزيز إدارة اؼبعرفة وذلك من خالل تقسيمو إذل ثالث 
أبعاد "، أما اؼببحث الثاين  خصص لدراسة"اإلطار اؼبفاىيمي واؼبعريف للتسويق الداخلي" اؼببحث األول بعنوان: مباحث

، بالنسبة للمبحث (التدريب ، التحفيز، التمكُت، اإلتصال الداخلي، التوجو كبو العمالء)فيتطرق إذل " التسويق الداخلي
، فيتطرق إذل مسانبة التدريب يف تعزيز إدارة اؼبعرفة، "قدرة التسويق الداخلي فيتعزيز إدارة اؼبعرفة"الثالث اؼبعنون ب

مسانبة التحفيز يف تعزيز إدارة اؼبعرفة،مسانبة التمكُت يف تعزيز إدارة اؼبعرفة،مسانبة االتصال الداخلي يف تعزيز إدارة 
 .اؼبعرفة،و أخَتا مسانبة التوجو كبو العمالء يف تعزيز إدارة اؼبعرفة
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 اإلطار المفاهيمي والمعرفي للتسويق الداخلي: المبحث األول

    يف السوق اليوم، من أجل تلبية حاجات العمالء اػبارجيُت وتقدمي منتجات وخدمات ترضيهم من الضروري أوال 
وىو ما يسمى بالتسويق الداخلي والذي يفًتض بان اؼبوظفُت ىم العمالء . للموظفُت فهم قيمة وأنبية اؼبنتج نفسو
لذلك دل يعد التسويق يهتم بالسلع فقط وإمبا امتد ليشمل اػبدمات واألفكار، . الداخليُت كما يهتم بتعظيم ـبرجاهتم

وللتعرف أكثر عن . حيث قبد أن مصطلح التسويق الداخلي ينطوي على استخدام مبادئ ومهارات علم التسويق
 .التسويق الداخلي سنتطرق إذل ثالث مطالب كباول فيها اإلؼبام بأغلب ما يتعلق بو

 أساسيات التسويق الداخلي: المطلب األول

وبظى التسويق الداخلي حاليا باىتمام الباحثُت ؼبا لو من أنبية واضحة يف تعزيز العالقة بُت اؼبؤسسة وعمالئها، وبالرغم 
وىناك . من اعبدل الدائر حول موضوع التسويق الداخلي، إال أنو دل يتفق الباحثُت على صيغة موحدة للتعريف باؼبفهوم

عدة مفاىيم للتسويق الداخلي إذل أن معظمها تشَت إذل ضرورة وعي اؼبؤسسة بأن اؼبوظفُت ىم العمالء الداخليُت وأن 
بأن االىتمام برأس اؼبال البشري أمر ضروري لنجاح Maryam et alاؼبؤسسة ىي السوق الداخلي، فأشارت 

 و ىذا ما أدى هبذا اؼبوضوع يكرب من حيث األنبية إذل أن أصبح من (Maryam S et al, 2014, p316).اؼبؤسسة
 . اؼبواضيع اؽبامة اليت تتطلب التطوير

 - منظور جديد للتسويق بالعالقات–التسويق الداخلي : األولالفرع 

بأنو فهم وتفسَت Sheth & Parvatiyar     ىناك وجهات نظر ـبتلفة لتعاريف التسويق بالعالقات ، فعرفو كل من 
بأنو إنشاء Kotler، كما عرفو(Gronroos C, 1999, p328).وإدارة العالقة التجارية التبادلية بُت اؼبوردين والعمالء

، 2012حكيم بن جروة، ). عالقات طويلة اؼبدى مع العمالء أو ؾبموعة من العمالء زبتار وفقا ؼبسانبتها يف قباح اؼبؤسسة

 عندما إقًتح بأن التسويق العالقات ىو جذب واغبفاظ على العمالء وتعزيز Berryوىو ما يتوافق مع تعريف (178ص
 باإلضافة  Richard&Barbaraويضيف كل من (Dong J.Y & Jay M.W, 2007, p269).العالقات معهم

 ,Richard J.V&)(Barbara R.L, 2000 .إذل تعزيز العالقات مع العمالء، تعزيز العالقات مع الشركاء اآلخرين

p28.بوصفهم اعبزء اؼبلموس  الشركاء أو اؼبوظفُت أنبيةفهذا التعريف قد غَت يف اؼبفهوم التقليدي للتسويق بالتأكيد على 
أمل إبراىيم أضبد اغباج عبد وىاين الضمور، )من اؼبنتج أو اػبدمة واؼبسؤول عن تقدمي اؼبنتج بالشكل الذي يريده العميل 

عند تركيزه على عالقة اؼبؤسسة Gronroosونفس الفكرة يؤكد عليها .  وبالتارل ربقيق ىدف اؼبؤسسة(31، ص2010
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 Gronroos).بالعمالء الداخليُت يف تعريف تسويق العالقات حبيث عرفو بأنو إدارة عالقات السوق يف اؼبؤسسة

C,1999, p328)وذلك من خالل تلبية حاجات اؼبوظفُت يف السوق الداخلي للمحافظة على العمالء . 

    وىذا يدل بأن التسويق بالعالقات ىو ربول إسًتاتيجي يف التفكَت اإلداري، من استخالص القيمة من اؼبعامالت إذل 
تطوير وتنمية القيمة اؼبتبادلة من خالل العالقات، حيث ذباوزت العالقة التسويقية يف خلق القيمة خارج نطاق العميل 

 ,David B, 2000).لتشمل عناصر أخرى كاؼبوردين، اؼبوظفُت اعبدد، والسوق الداخلي للموظفُت اغباليُت

p274) ويؤكد على ذلكKotler بأنو واجب على اؼبؤسسات االنتقال من األىداف القصَتة األجل اؼبوجهة كبو
فمن خالل (Dong J.Y & Jay M.W, 2007, p270).اؼبعامالت إذل أىداف طويلة األجل كبو بناء العالقات

ىذا التعريف نالحظ بأن تسويق العالقات أصبح ال يركز على كسب العمالء فقط وإبرام الصفقات بل أيضا يبتد 
 .ليحافظ على العالقات وتعزيزىا وترسيخ الوالء يف التعامل مع العمالء

     وتوالت الدراسات واألحباث حول تسويق العالقات ألنو سبب قباح واستمرار أي مؤسسة من خالل تطبيقها ومدى 
اخل، هبدف ....قدرهتا على خدمة أسواقها بفعالية وكفاءة بإنشاء عالقات متينة بالعمالء، اؼبوردين، اؼبسانبُت، اؼبوظفُت

كما يتضح بأن تسويق العالقات وبقق فوائد كثَتة للمؤسسة والعمالء . ربقيق قيمة اقتصادية واجتماعية عبميع الشركاء
 :أنبها

  تطوير العالقات وجعلها طويلة اؼبدى مع العمالء، فبا سبكن اؼبؤسسة من اكتساب وربقيق ميزة تنافسية إضافة
 لألداء اؼبارل اؼبتفوق؛

 ربسُت أداء أعمال اؼبؤسسة؛(Saungweme P et al, 2010, p2598)  
 توفَت قيمة للعميل وربقيق رضاه؛ 
  إستخدام األسعار اؼبرجعية للعمالء عند تكرار عمليات الشراء من أجل خلق والئو، مع تقدمي العروض

  (Ravald A & Gronroos C, 1996, p20).اؼبميزة

        إن اؼبوظفُت ىم اؼبصدر األساسي لبناء العالقات وربقيق األرباح، وأن اؼبؤسسة ذبذب العمالء وربقق قيمة مضافة 
إذن اؼبوظفُت ىم اؼبسؤولُت عن تعزيز عالقة . من خالؽبم، لذلك إعتربت اؼبؤسسة سوق فيو رغبات يبكن إشباعها

 .اؼبؤسسة بعمالئها
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      بالتارل من أجل تعزيز وبناء عالقات اؼبؤسسة بعمالئها وربقيق رضاىم وإقناعهم على ديبومة تعاملهم غبد كسب 
والئهم، يتوجب على اؼبوظفُت داخل اؼبؤسسة بتحويل أفكارىم ومعارفهم إذل واقع عملي، ولكي يتم ذلك من الضروري 
إقناعهم باألفكار واػبطط اليت تقوم هبا اؼبؤسسة واغبصول على تأييدات وربفيزات وتدريبات وتشجيعات، والذي ينطلق 

ويبكن ربقيق كل ىذا من خالل تطبيق . (العمالء الداخليُت)من إسًتاتيجية مفادىا أن اإلىتمام يبدأ أوال باؼبوظفُت 
 .التسويق الداخلي

     فمن خالل ما سبق نستخلص بأن التسويق الداخلي ىو إمتداد للتسويق بالعالقات ، لذلك ففكرة التسويق 
باؼبؤسسة ػبدمة اؼبوظفُت من أجل ربسُت أدائهم مع العمالء، وبناء العالقات مع الشركاء، تعد كمنظور ناشئ ؼبمارسة 

فتنفيذ التسويق بالعالقات يتطلب ويعتمد  (Berry L.L, 1998, p241).التسويق الداخلي لتحسُت التسويق اػبارجي
على دعم اؼبوظفُت، لذا يتطلب على اؼبؤسسة تطبيق نشاط التسويق الداخلي لضمان أداء اؼبوظفُت لواجباهتم دبهارة كبو 

 .العمالء

 تعريف التسويق الداخلي : الثانيالفرع 

إن مفهوم التسويق الداخلي جاء أصال من البحث يف اػبدمة، ويقًتح ىذا اؼبفهوم أنو من أجل تقدمي اػبدمة للعمالء 
، ففكرة ىذا اؼبفهوم (Tatsuya K, 2012, p171).فمن الضروري أوال للموظفُت فهم قيمة وأنبية اػبدمة نفسها

 .تقف على االىتمام بالفرد داخل اؼبؤسسة

    فالتسويق الداخلي أصبح من اؼبفاىيم األكثر إنتشارا يف ؾبال التسويق، وقد إقًتح العديد من الباحثُت تعاريف 
، إال أن التعريفات اغبالية اليت (....مفهوم، نشاط، فلسفة، فبارسات، إدارة،)متعددة حسب التوجهات اؼبختلفة ك

 . Ballantyne, Parasurman, Gronroos, Berry, Kotler, Scheuingيتداوؽبا الباحثُت ترجع إذل تعريف

، فهو دبثابة إسًتاتيجية لتشكيل بأنو فلسفة معاملة اؼبوظفُت كعمالءBerry & Parasuramanإذ مت تعريفو من طرف
من أجل ربقيق أىداف  (Sally Y.A, 2016, p125) اؼبنتجات الوظيفية لتالئم االحتياجات البشرية

أنو من أجل الوصول إذل ربقيق Berry، وىو ما إقًتحو (Sulieman I.S.A.H et al, 2013, p813).اؼبؤسسة
 ,Pearse Q.E, 2014)والء العمالء بتقدمي ؽبم أفضل اػبدمات، وجب على اؼبؤسسة أن تتبٌت إسًتاتيجية 

p143)فاؼبؤسسة اليت زبتار تطوير ، (38، ص2006صاحل عمرو كرامة اعبريري، ) تواصلها مع اؼبوظفُت بأكثر كفاءة وفعالية
فبالرغم من أنبية . .(Pearse Q.E, 2014, p143)وإدارة وربفيز القوى العاملة لديها ميزة تنافسية مقارنة باآلخرين
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 Zeithaml etوبغية توضيحها عرفو . التعاريف السابقة إال أهنا دل توضح األنشطة واإلجراءات الالزمة للتسويق الداخلي

al بأنو إختيار وتوظيف اؼبوظفُت اؼبناسبُت وتدريبهم وربفيزىم ومكافأهتم مع توفَت ؽبم اؼبعدات والتكنولوجيا اؼبناسبة 
 (13، ص2015أيبن عبد اهلل أبو بكر، ).هبدف التزويد يف اػبدمة ذات اعبودة العالية

، (150، ص2008ؿبمد عبد العظيم أبو النجا، )يف دراستنا للتسويق الداخلي فإنو نتيجة اؼبؤسسات ذات الطبيعة اػبدمية 

 ، بتدريب وتطوير (Abdelmoti S.A et al, 2011, p109)لذلك يعترب كطريقة إدارية إلقناع وتقدمي اػبدمة اعبيدة
على ذلك حيث يرى أن األجر دل  Harrisويؤكد.  (Chen M.L & Hsin S, 2002, p118).اؼبوظفُت وربفيزىم

يعد العنصر اغباكم يف جذب واغبفاظ على اؼبوظفُت وإمبا عمليات التدريب واإلعًتاف أصبحت تلعب الدور 
 (572، ص2008ىبة فؤاد علي إظباعيل، ).األساسي

بأنو عبارة عن اعبهود اؼبخططة ذات Rafiq & Ahmedومن أىم التعاريف يف أدبيات التسويق الداخلي إتفق كل من
البعد التسويقي واؼبوجو لتحفيز اؼبوظفُت وربقيق التكامل فيما بينهم وذلك لتنفيذ ودمج االسًتاتيجيات التنظيمية للتوجو 

 وصف ىذا التعريف التسويق الداخلي من اؼبنظور التسويقي (Norizan M.S et al, 2002, p29).كبو العمالء
كما . ، من أجل تقدمي خدمات بالشكل الذي يريده العمالء اػبارجيُت(العمالء الداخليُت)بتوجيو أنشطة كبو اؼبوظفُت 

يبدوا أنو التعريف الشامل واألقرب لتوضيح مفهوم التسويق الداخلي باإلشارة للعناصر الالزمة لتطبيقو، وتتمثل 
   (Ahmed & Rafiq, 2002, p09):يف

 ربفيز ورضا اؼبوظفُت؛ 
 التوجو كبو العمالء ورضاىم؛ 
 التنسيق والتكامل بُت الوظائف؛ 
 استخدام منهج التسويق؛ 
 تنفيذ إسًتاتيجيات اؼبؤسسة احملددة والشاملة . 

 Norizan)(M.S من ناحية أخرى ينظر للتسويق الداخلي بأنو فلسفة إدارة اؼبوارد البشرية على أساس التوجو التسويقي

et al, 2002, p29. ، 2009سهام موسى دربارل، )من خالل فبارسة صبيع األفراد يف اؼبؤسسة نشاط التسويق ،

، 2001ضبيد عبد النيب الطائي، ). لتنمية مهاراهتم وقدراهتم كي يكونوا قادرين على تقدمي أفضل اؼبنتجات واػبدمات(44ص

 Javadein): وأخذ التسويق الداخلي اؼبزيد من االىتمام بإضافة ثالثة مواضيع إذل إدارة اؼبوارد البشرية وىي(152ص

S.R.S et al, 2011, p367) 
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 ؛(السوق الداخلي)يشكل اؼبوظفون السوق األول باؼبؤسسة  
 ؛(العمليات اؼبوجهة كبو العميل اػبارجي)التنسيق بُت ـبتلف العمليات الداخلية، لتحقيق الكفاءة اػبارجية 
 .الًتكيز على األفراد وحاجاهتم، باعتبارىم عمالء داخليُت 

 إذل التداخل القوي بُت التسويق الداخلي وإدارة اؼبوارد Collins &Payne      ويف نفس السياق أشار كل من 
البشرية بإفًتاضهم أن التسويق الداخلي يتعلق بكل وظائف اؼبؤسسة، لكنو يهتم بشكل كبَت بإدارة اؼبوارد 

 Glassman وقد مت التعبَت عن نفس الشيء من قبل(Farias S.A, 2010, p105).البشرية

&McaFee)(1992, Varey 2001, Dunne & Barnes 2000. باقًتاحهم أن مفهوم اؼبوارد البشرية
 يف تعزيز من خالل الدور اؽبام الذي يلعبو التسويق الداخلي.Dubravka)(S &Vokic N.P, 2007, p08كعمالء

اؼبناخ اؼبالئم واحملفز على ، بتوفَت (Ewing M.T&Caruana A, 1999, p23)اإلدارة الفعالة للموارد البشرية 
 (15، ص2009سهام موسى دربارل، ). العمل

فالتفكَت الذي يقوم عليو التسويق الداخلي ىو أن ينظر للموظفُت كعمالء داخليُت والوظائف كمنتجات داخلية، وذلك 
 ,Caruana A & Calleya P.بتصميمها وتطويرىا وفق تلبية رغبات وحاجات العمالء الداخليُت

1998)(p109.( 127، ص2017عبود سعاد، ) .وىو ما يعٍت تبعية التسويق الداخلي لإلدارة اؼبوارد البشرية

  ال يقتصر تعريف التسويق الداخلي على األنشطة اإلدارية فقط، وإمبا يهتم باعبوانب اؼبالية للمؤسسة حيث 
كما ، (575، ص2008ىبة فؤاد علي إظباعيل، ). على أن التسويق الداخلي ىو إستثمار لو عائد بالفعلSchultzأكد

ينظر لو من ناحية اؽبدف الذي يسعى إذل ربقيقو من خالل استخدام تقنيات التسويق يف اؼبؤسسة حيث يعتربه كل 
بأنو التنسيق والتبادل الداخلي بُت اؼبؤسسة واؼبوظفُت فيها لتحقيق النجاح يف التبادل اػبارجي  Pride & Ferrellمن

من أجل خلق قيمة ، (399، ص2008شفيق إبراىيم حداد وعلي عبد الرضا علي، )بُت اؼبؤسسة وعمالئها
أضاف التسويق الداخلي فكرة جديدة تركز على تطوير العالقات . (Makvandi F et al, 2013, p521)للمؤسسة

وىو ما ركز عليو . بُت اؼبؤسسة واؼبوظفُت، لذلك اعترب وظيفة أساسية هتتم باؼبوظفُت ورفع قدراهتم ومهاراهتم
Ballantyne حيث عرف التسويق الداخلي بأنو شكل من أشكال التسويق داخل اؼبؤسسة، والذي يركز على جذب 

 Ballantyne).انتباه اؼبوظفُت ألداء األنشطة الداخلية واليت ىي حباجة إذل تغيَت مستمر لتحسُت أداء التسويق اػبارجي

D, 1997, p346) 
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 من خالل ما سبق، نستخلص بأن فعالية التسويق الداخلي تصب يف فعالية التسويق اػبارجي، وقباح األول بالضرورة 
بأنو أداة لتطوير وتسريع التوجو Vareyوىو ما أكده  (130، ص2017عبود سعاد، ). يؤدي بالضرورة إذل قباح الثاين

 لذلك ينظر لو كشرط أورل لتحقيق رضا العمالء (Shekary G.A et al, 2012, p19).السوقي داخل اؼبؤسسة
 .اػبارجيُت

       قبد أن الفكرة اػباصة للتسويق الداخلي تقوم على قيام اؼبؤسسة باعتبار التسويق الداخلي كمصدر أساسي 
لتحقيق اؼبيزة التنافسية، بالتارل فالتنفيذ الناجح ألنشطة وإجراءات التسويق الداخلي باؼبؤسسة يبكنها من تعزيز مكانتها 
يف السوق اػبارجي بتقدمي منتجات متميزة لعمالئها اػبارجيُت و بلوغ اؽبدف أال وىو ربقيق رضاىم والذي بدوره وبقق 

فالتميز يف خدمة العمالء اػبارجيُت من مبادئ التسويق الداخلي والذي يكسب اؼبؤسسة ميزة تنافسية . الرحبية
  (Byju K.P.M, 2013, p521).مستدامة

       فمصطلح التسويق الداخلي لديو تصورات كثَتة ىناك من اعتربه شبرة تسويق اػبدمات ألن جودة اػبدمة اؼبقدمة 
ترتبط بآداء اؼبوظفُت، وآخر من منظور التسويق بالعالقات من خالل الدور الرئيسي الذي يلعبو اؼبوظف يف جذب 

العمالء وبناء العالقات معهم، وىناك من نظر لو من منظور اؼبوارد البشرية ألنبية دور اؼبورد البشري يف تقدمي اػبدمات ، 
وآخرون بأنو وبقق ميزة تنافسية مستدامة من خالل اإلستثمار يف أداء اؼبوظفُت ، وأخَتا ىناك من هبدونو أنو ؾبرد 

لذا يبكن تعريفو بأنو فلسفة إدارة اؼبؤسسة اػبدمية اليت يتم فيها . إستخدام تقنيات التسويق التقليدي داخل اؼبؤسسة
معاملة اؼبوظفُت داخل اؼبؤسسة كعمالء من خالل ؾبموعة من اإلجراءات اؼبتبعة من طرف اؼبؤسسة كالتدريب والتحفيز 

وأخَتا ذبدر اإلشارة إذل أن تعريف التسويق الداخلي . والتمكُت للوصول إذل ربسُت األداء وربقيق أىداف اؼبؤسسة
 .يتحدد أيضا من خالل فهم أىدافو وأنبيتو وتطبيقاتو

 وجهات النظر التاريخية للتسويق الداخلي: الفرع الثالث

 نتيجة للخصائص اليت ربملها اػبدمات، فقد أصبح تسويقها للعميل ىبتلف كثَتا عن تسويق السلع، إذ يكون للفرد 
دور كبَت يف إظهار اعبانب اؼبادي منها وعليو حاول الباحثون يف ؾبال التسويق معاعبة ىذه اػبصوصية  (مقدم اػبدمة)

 (28، ص2012غسان قاسم داود الالمي وآخرون، ).من خالل آليات عدة من أنبها مدخل التسويق الداخلي

 ألن بأن التسويق الداخلي كان أول ظهور لو يف أدبيات تسويق اػبدماتBerry & Parasuramanأكد كل من
لذلك ركزت اؼبؤسسات اػبدمية اىتمامها ومواردىا على تدريب . ىو األداء، وفناين األداء ىم اؼبوظفُت (اػبدمة)اؼبنتج 



لعالقةل اتسويقل اد خليلبتعزيزلإد رةل امعرفة:للل اثاني الفصلل
 

68 
 

 ,Jagdish N.S &Atul)(P.وتطوير وربفيز اؼبوظفُت وسبكينهم من خالل اؼبنتجات الوظيفية اليت تليب احتياجاهتم

2000, p161.كما أشارBerry أنو كلما كان أداء اؼبوظفُت جيد كلما زادت واستمرت عمليات الشراء لدى
 ـبتلف  وقد وضعت العديد من التفسَتات للتسويق الداخلي من طرف (Berry L.L, 1995, p241).العمالء

 . الباحثُت، إال أننا سنركز على أىم وجهات النظر التارىبية ومراحل تطوره

، وقد نوقش بشكل غَت مباشر 1950أن ظهور مفهوم التسويق الداخلي قد لوحظ منذ أوائل Ishikawa     يوضح 
أول من الحظ أنبية اؼبوظفُت يف إنتاج أعلى قيمة Feltonوكان،(Johari M, 2008, p76)يف أدبيات إدارة اعبودة

  (Myriam B, 2012, p02).للعمالء

 KwabenaA.A، ظهر التسويق الداخلي كحل ؼبشكلة 1976 سنة Sasser & Arbeitوفقا لكل من 

&)(Isaac A, 2014, p02. تقدمي اػبدمات جبودة عالية.(Rervaiz K.A & Rafiq M,2002, p02) 
ؼبساعدة اؼبؤسسات على خلق وعي (Myriam B, 2012, p02) أول من ذكر اغباجة للتسويق الداخليBerryوكان

ا أثار اؼبوضوع بعض وبعده.(Gronroos C, 2006, p322)العمالء والدافع للتسويق التفاعلي يف أكباء اؼبؤسسة
اؼبؤلفُت يف الثمانينات العًتاف عدد كبَت من اؼبؤسسات باالستفادة من التسويق الداخلي كربنامج ألنو يعترب شرط 

 بأنو هبب تدريب اقًتاحوعند Gronroosوقد حظي ذلك بدعم (Jen T.Y, p03).أساسي لنجاح التسويق اػبارجي
 ,Schultz)(D.E.  واليت من شأهنا أن سبكن بناء عالقات مع العمالء بالعميلظلالحتفاكل موظف كمدير تسويق 

2004, p112, 113.الرغم من أن التسويق الداخلي إقًتح ألول مرة كوسيلة لتقدمي مستويات عالية اعبودة عند ى وعل 
 KwabenaA.A).ر يعترب مبوذج للتغيَت التنظيمي وإدارة لتنفيذ االسًتاتيجياتتقدمي اػبدمات، إال أنو يف الوقت اغباض

& Isaac A, 2014, p02)تسويق الداخلي أن متطلبات لذا فبدال من الًتكيز على العمالء واحتياجاهتم، يفًتض ال
اؼبوظفُت وأنشطتهم ىي ما يدفع حقا لنجاح وإستمرار اؼبؤسسة ربت شعار راض اؼبوظفُت بغية إرضاء العمالء، فالعمالء 

 (Schultz D.E, 2004, p112).الراضون ىم األكثر والء للمؤسسة

ركز على ضرورة االىتمام بالتسويق الداخلي نظرا ألولويتو على التسويق Kotlerإال أن
أن السوق الداخلي للمؤسسة Gronroosحيث إعترب.Sulieman)(I.S.A.H et al, 2013, p812.اػبارجي

للحصول .Khaled M & Omar S, 2013,)(p143اؼبكونة من اؼبوظفُت يبكن أن تتأثر بأقصى قدر من الفعالية
 (Pearse Q.E, 2014, p143).على رضا العمالء اػبارجيُت
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شكال Rafiq& Ahmedر اليت تناقش فعالية اؼبوظفُت، ففي التسعينات طور اثنان من األكاديبيُت  األفكا   تطورت
 يف هنجهم أن التسويق الداخلي صعب التنفيذ بسبب النزاعات بُت اؼبوظفُت واإلدارة، واقًتحاآخر للتسويق الداخلي، 

 ,KwabenaA.A & Isaac Aواقًتحوا يف منهجيتهم على كيفية التغلب على اعبمود التنظيمي من خالل 

2014)(p02.ربفيز ودمج اؼبوظفُت كبو التنفيذ الفعال لالسًتاتيجيات التنظيمية والوظيفية(Sulieman I.S.A.H et 

al, 2013, p813)ر اؼبوارد البشرية، ذلك ألن التسويق الداخلي يساىم يف فعالية والذي يتطلب ؾبموعة كاملة من أدوا
 (Khaled M & Omar S, 2013, p112).اؼبوارد البشرية

 مراحل تنمية مفهومالتسويق الداخلي: الفرع الرابع

 & Rafiq      تظهر ـبتلف الدراسات أن مفهوم التسويق الداخلي قد مت تطويره عرب ثالث مراحل، حيث صنفها

Ahmedكاآليت:(Mosleh A et al, 2013, p1059) 

يز ورضا العمالء الداخليين المرحلة األولى تحف- أوال

ؿبمود أضبد عبد اهلل )   تتميز ىذه اؼبرحلة بالًتكيز على اؼبوظفُت باعتبارىم عمالء داخليُت فبا يوجب ربفيزىم وإرضائهم 

. ، من أجل تقدمي أفضل اػبدمات واؼبنتجات للعمالء اػبارجيُت(245، ص2011الفياض وعيسى يوسف سعيد قدادة، 
فالتسويق الداخلي هبب فبارستو ودعمو من قبل اإلدارة العليا، ويستمر من خالل اإلدارة الوسطى ويؤدي يف النهاية إذل 

األنبية خاصة يف اغباالت اليت تكون فيها لذا فهو أمر بالغ (Sadeghloo M et al, 2014, p317).جودة اػبدمة
 (Rafiq M & Ahmad P.K, 2002, p05).نوعية اػبدمة ىي عامل التمييز بُت اؼبنافسُت

   فتحقيق رضا العمالء الداخليُت تستطيع اؼبؤسسة من خاللو قياس رضا العمالء اػبارجيُت، لذلك ظهر مصطلح 
العمالء الداخليُت أو العمالء )العميل الداخلي وىذا خلق جدال كبَتا حول من لو األسبقية باالىتمام وإشباع اغباجة

 (104، ص2009ساحي ؿبمد وجوال ؿبمد السعيد، ) .، وىو الشيء الذي مهد إذل ظهور اؼبرحلة الثانية(اػبارجيُت
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 المرحلة الثانية التوجه نحو العمالء-ثانيا

واليت ،(25، ص2016بن أحسن ناصر الدين، ) رائد ىذه اؼبرحلة Gronroos      ظهرت من خالل الدراسة اليت قام هبا 
، 2008ؿبمد عبد العظيم أبو النجا، )تدعوا إذل ضرورة االىتمام بالتنسيق والتواصل والتفاعل بُت اؼبوظفُت والعمالء 

كما تشدد على قباح االتصاالت اػبارجية (Johari M,2008 , p80).لتقدمي خدمات بشكل أفضل، (157ص
 Bellaouaied) بتطوير سلوك اؼبوظف اؼبوجهة كبو العمالء(Gummesson E , 1987, p18)وتوجيو االىتمام هبا

M & Abdelkader G, 2012, p05) وذلك عن طريق تطبيق هنج داخلي كالقيام بالتسويق وأنشطة فباثلة لو ،
 (Bouranta N et al, 2005, p351).داخليا

.     فالتسويق الداخلي يتم تطبيقو من االدارة العليا، وينفذ يف االدارة الوسطى ويقدم كأفضل منتج أو خدمة للعمالء
 .لذلك هبب على اؼبؤسسات التواصل مع اؼبوظفُت وتلبية احتياجاهتم لضمان ربقيق رضا العمالء

 المرحلة الثالثة إدارة التغيير وتنفيذ اإلستراتيجيات-ثالثا

Winter أول من أعطى التوجيو للمرحلة الثالثة وإعًتف بدور التسويق الداخلي كأسلوب إلدارة اؼبوظفُت كبو ربقيق
، وقد ساىم الكثَت من مفكري التسويق (Qayum M.N & Musadiq A.S, 2013, p51)أىداف اؼبؤسسة

 التسويق الداخلي بأنو اسًتاتيجية يتم من خالؽبا Taylor & Cosenza فاعترب كل من واإلدارة يف ترسيخ ىذا التوجو
 Qlanrewaju G.Y).تطبيق فلسفة ومبادئ التسويق على األفراد الذين تتمثل مهمتهم يف خدمة العمالء اػبارجيُت

et al, 2014, p251) اإلدارية التكامل بُت الوظائف أنبيةفبا يؤكد على(Kwabena A.A & Issac A, 2014, 

p03) (159، ص2008ؿبمد عبد العظيم أبو النجا، ).والوظائف التسويقية يف سياق ربقيق األىداف التنظيمية 

خالل ىذه اؼبرحلة أصبح واضحا أن أنشطة التسويق الداخلي ىي أكثر من التحفيز والتوجو كبو العمالء، بل توسعت 
لتشمل كل اعبهود اليت تؤدي إذل تقليل الصراعات بُت ـبتلف الوظائف ، وتفعيل االتصاالت الداخلية، للمسانبة يف 

 (16، ص2010ؿبجويب ؿبمد األخضر، ).تقدمي خدمات جبودة عالية سبكن من إرضاء العميل اػبارجي

كما يظل التسويق الداخلي االسًتاتيجية اليت تعتمدىا اؼبؤسسات يف تنفيذ عملياهتا وقيمها األساسية لتحقيق أىدافها 
 .احملددة وصيانة أعماؽبا الناجحة
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  من خالل اؼبراحل السابقة نستخلص أن التسويق الداخلي يركز يف اىتمامو باألنشطة الداخلية واإلجراءات اليت تعامل 
اؼبوظفُت كأعضاء يف السوق الداخلية اليت ربتاج إذل تغيَت من أجل تعزيز أداء السوق اػبارجية بتقدمي خدمات للعمالء 

 .بشكل أكثر فعالية

 أهمية وأهداف التسويق الداخلي، ونموذج تطبيقه: المطلب الثاني

  يعترب التسويق الداخلي من أىم اؼبفاىيم اغبديثة وموضوعا لكثَت من البحوث، والذي أصبح أمرا ضروريا هبب أن تتبعو 
اؼبؤسسات، وذلك ألنبيتو الكبَتة ودوره الفعال الذي يلعبو يف البيئة التسويقية الداخلية واػبارجية بوصفو سالحا تنافسيا 

 .يهدف لالحتفاظ بالعالقات طويلة اؼبدى مع العمالء

 أهمية التسويق الداخلي:الفرع األول

، باعتبار اؼبوظفُت (Jerome P.D, 2005, p01)تكمن أنبية التسويق الداخلي يف ربقيق جودة اػبدمة يف اؼبؤسسة 
وعليو فمواقف اؼبوظفُت ذباه العمل وكذلك مدى قدرة . كشركاء عبهود اؼبؤسسة وليس كتكلفة للوصول للنجاح التنظيمي

 ومن ىنا تأيت أنبية التسويق .اؼبؤسسة على رفع أداء ىؤالء اؼبوظفُت لو تأثَت كبَت يف جودة اػبدمات واؼبنتجات اؼبعروضة
ؿبجويب ؿبمد ) (العمالء الداخليُت) من خالل ربفيز وتطوير اؼبوظفُت(31، ص2016بن أحسن ناصر الدين، )الداخلي

 ,Bansal H et al,)(2001. للتحسُت اؼبستمر يف الطريقة اليت زبدم العمالء اػبارجيُت(17، ص2010األخضر، 

p63. 

 بأن تبٍت مفهوم التسويق الداخلي يف اؼبؤسسة يؤدي إذل التأكيد على Rafiq &Ahmed    وىو ما أكده كل من 
كما أشار العديد من الباحثُت بأن تطبيق (Ahmed & Rafiq, 2002, p53). أنبية التفاعل بُت اؼبوظفُت والعمالء

التسويق الداخلي سينعكس على كبو إهبايب على جودة اؼبنتج أو اػبدمة اؼبقدمة، إذا ما قامت اؼبؤسسة بتطبيقو من 
وبالتارل يتحسن أدائها ( 41، ص2010أمل ابراىيم أضبد اغباج عبد وىاين الضمور، )، خالل االسًتاتيجيات اؼبوجهة للعمالء
وىذا ما أدى إذل تغيَت النظرة للموظفُت (19، ص2009سهام موسى دربارل، ). ومستواىا التنافسي يف السوق اػبارجي

. بتوفَت بيئة ؿبفزة إلعتبارىم موردا ىاما وؽبم دور حيوي من خالل مشاركتهم ومسانبتهم يف ربقيق رضا العمالء
(Dubravka S &Vokic N.P, 2007, p04) 

إن تنفيذ التسويق الداخلي يؤدي إذل ربسُت رضا اؼبوظفُت، وتلبية حاجاهتم، وربسُت األنشطة الداخلية بتحقيق التنسيق 
 ,Tansuhaj P et al, 1991)والتكامل بُت ـبتلف الوحدات، كما يؤدي لزيادة كفاءة االتصال بُت اؼبوظفُت والعمالء
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p197) وتطبيق االسًتاتيجيات التنظيمية والوظيفية ،.(Rafiq M& Ahmed P.K, 2000, p453) إذن فهو يعمل
 (28، ص2012غسان قاسم داود الالمي وآخرون، ): كأنو عملية إدارية مهمة لتكامل وظائف اؼبؤسسة من خالل

  التأكد من أن كل اؼبوظفُت يف اؼبستويات التنظيمية يفهمون النشاط الرئيسي للمؤسسة واألنشطة اؼبختلفة
 بداخلها وذلك يف إطار ربقيق رضا العميل اػبارجي؛

  التأكد من أن كل اؼبوظفُت لديهم اإلستعداد والدافعية للعمل على التوجو خبدمة العميل اػبارجي، لذلك
 .فالتبادل الداخلي بُت اؼبؤسسة واؼبوظفُت هبب أن يتم قبل أن ربقق اؼبؤسسة أىدافها للسوق اػبارجي

 الداخلية، واليت تدعم تطبيق واإلجراءاتبالتارل اؼبهمة األساسية للتسويق الداخلي ىي اؼبسانبة الفعالة يف تعزيز األنشطة 
. اسًتاتيجيات اؼبؤسسة

 أهداف التسويق الداخلي:الفرع الثاني

شفيق إبراىيم حداد وعلي عبد )     إن اؽبدف الرئيسي للتسويق الداخلي ىو معرفة حاجات اؼبوظفُت والعمل على إشباعها 

أمل إبراىيم أضبد اغباج )لضمان تشغيل موارد اؼبؤسسة من قبل اؼبوظفُت ألجل مصلحة العمالء،(399، ص2008الرضا علي، 

 فبا تؤثر إهبابا .(Benea M.C, 2008, p27)بتوفَت ؽبم خدمات ذات جودة عالية(42، ص2010عبد وىاين الضمور، 
بأن Helman & Payneوىو ما يعتقده  (15، ص2016ؿبمد عبد اؼبعطي اعباروشة، ).على ربقيق أىداف اؼبؤسسة

كما أن زيادةجودة .(BeneaM.C, 2008, p27)أىداف التسويق الداخلي تعتمد على السبب الذي هبرى تنفيذه
شفيق ).اػبدمات الداخلية بنفس مستوى اػبدمات اػبارجية اؼبوجهة للعمالء أصبح اآلن مطلبا رئيسيا لدى اؼبؤسسات

 (399، ص2008إبراىيم حداد وعلي عبد الرضا علي، 

بأن ىدف التسويق الداخلي يكمن يف زيادة الوعي أو الشعور بالعمالء وتلبية Rafiq & Ahmed      وقد أشار 
أي اؽبداف األول يتعلق باألسواق الداخلية ويشمل ،(42، ص2010أمل إبراىيم أضبد اغباج عبد وىاين الضمور، )إحتياجاهتم

 ,Haghighikhan M et al, 2016)االستثمار يف اؼبوظفُت حبيث يشعرون أهنم ينتمون إذل اؼبؤسسة

p149). بتحفيزىم وتشجيعهم من أجل أن يعملوا اذباه خدمة العمالء والسوق واؼببيعات، وبالتارل يبذلون قصارى،
ألن تلبية (42، ص2010أمل إبراىيم أضبد اغباج عبد وىاين الضمور، ).جهدىم للنجاح يف العالقة التفاعلية مع العمالء

وؽبذا ،(138، ص2017عبود سعاد، )إحتياجات اؼبوظفُت لو الدور الرئيسي يف تلبية احتياجات العمالء يف السوق اػبارجي
، 2010رائد ضيف اهلل الشوابكة، ). هتتم اؼبؤسسات بتدريب اؼبوظفُت وتقوية مهاراهتم وربديد أشكال التعاون بينهم
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لذلك يبكن أن يؤدي التطبيق الناجح للتسويق الداخلي إذل مواقف إهبابية كالرضا الوظيفي، اؼبشاركة يف العمل، (15ص
 (Haghighikhan M et al, 2016, p149) .االلتزام التنظيمي

إن دوافع اؼبوظفُت ليست كافية يف حد ذاهتا كتوجو العمالء، بل هبب أن يتم نقلها إذل السوق 
، لذلك فاؽبدف الثاين والثالث يتعلق باألسواق اػبارجية ويشَت إذل االستثماريف .Benea)(M.C, 2008, p27اػبارجي

. العمالء هبدف تطوير عالقات ذبارية جديدة طويلة اؼبدى والوصول إذل ميزة تنافسية، وىو مبدأ بقاء اؼبؤسسة يف السوق
(Paliaga M & Strunje Z, 2011, p110) 

    لذلك فتحقيق رضا اؼبوظفُت وتعظيم كفاءاهتم والتنسيق بُت عالقاهتم واغبفاظ على موظفي اعبودة، كلها أىداف 
تفسر مفهوم التسويق الداخلي كوجهة نظر إسًتاتيجية للموظفُت باعتبارىم عمالء داخليُت ينظرون إذل مهام عملهم 

 ,(Haghighikhan M et al, 2016 كمنتجات داخلية تليب إحتياجاهتم وأخَتا تلبية رغبات العمالء اػبارجيُت 

(p149. ، فبا ينتج مزايا تنافسية وكسب حصة سوقية عالية وىي اؽبدف النهائي لكل مؤسسة.(Paliaga M & 

Strunje Z, 2011, p111)والشكل التارل ىبتصر ذلك :

 أهداف التسويق الداخلي(: 20)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الباحثة: المصدر

 نموذج تطبيق التسويق الداخلي: الفرع الثالث

 

 جعل اؼبوظفُت أكثر اىتماما بالعمالء

  الداعمةاإلدارةخلق بيئة داخلية تدعم الوعي بالعمالء بُت اؼبوظفُت واالىتمام هبم من خالل أساليب 

 اؽبدف العام

 األىداف االسًتاذبية

 األىداف التكتيكية
 تطبيق وتطوير اعبهود التسويقية للموظفُت يف كيفية التعامل مع العمالء
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   غالبا ما ينظر إذل تنفيذ التسويق الداخلي يف اؼبؤسسات بأنو ؾبموعة من األنشطة اليت هتدف إذل ربسُت العمليات 
ورفع مستوى األداء الكلي هبا بتقدمي منتجات (Catalin M.C et al, 2014, p11)الداخلية بالسوق الداخلية، 
ويبكن توضيح ـبتلف مراحل تنفيذ التسويق ( 164، ص2008ؿبمد عبد العظيم أبو النجا، ).وخدمات ذات جودة عالية

 .الداخلي من خالل الشكل اؼبوارل

 مراحل تطبيق التسويق الداخلي(: 21)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source : Catalin M.C et al, A holistic approach on internal marketing implementation, Business 

Management Dynamics, Vol.03, No.11, 2014, p09. 

 مت تقسيمو إذل سبع مراحل يبكن ي، والذيبكن تطبيق ىذا النموذج بسهولة يف اؼبؤسسات ذات األحجام واؼبوارد اؼبختلفة
: إتباعها لتنفيذ التسويق الداخلي وىي

 إن نقطة إنطالق تنفيذ التسويق الداخلي ىو ربليل الوضع :(تحليل الوضع االستراتيجي)المرحلة األولى 
اغبارل الذي تواجهو اؼبؤسسة، حبيث تركز على ربديد نقاط القوة والضعف يف أربع ؾباالت رئيسية توجو 

 CatalinM.C et.اؼبوظفُت كبو العمالء، توجو اؼبؤسسة كبو اؼبوظفُت، الثقافة التنظيمية وأسلوب القيادة

al)(2014, p11.اؼبنتجات واػبدمات فتوجو اؼبؤسسة كبو اؼبوظفُت سوف يضمن ؽبا إلتزامهم بتقدمي أفضل 
كما تتضمن الثقافة التنظيمية بيئة تعترب اؼبوظفُت بأهنم جزءا . ذباه العمالء  وىذا ىو مبدأ التسويق الداخلي

 (Mano B.T et al, 2014, p30)أساسيا يف عمليات مبو اؼبؤسسة سباشيا مع األىداف والغايات التنظيمية،

فهي تشكل الوعاء الذي ينشأ فيو التسويق الداخلي ويف سياقها تتم فبارسة براؾبو، لذا قبد أن فلسفة التسويق 

 

ربديد أىداف  ربليل الوضع االسًتاتيجي
 التسويق الداخلي

 ذبزئة اؼبوظفُت

 مشاركة األدارة

 مراقبة التسويق الداخلي مشاركة اؼبوظفُت االتصال الداخلي
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لتعظيم (25، ص2010ؿبجويب ؿبمد األخضر، )الداخلي تنشأ بفعل القيم األخالقية اؼبكتسبة لدى اؼبوظفُت
ـبرجات العميل الداخلي من خالل االىتمام بالعمالء اػبارجيُت واليت تعد من مهام القيادة يف اؼبؤسسة، وىو 

بأن القيادة مسؤولة عن تطوير وتطبيق الثقافة الداخلية كأنشطة التسويق Voola et alما أشار لو
 فإمكانات القيادة تستخدم للتحليل االسًتاتيجي كما تعطي بعض (158، ص2014أقطي جوىرة، ).الداخلي

التدابَت ذات األولوية اليت ربتاج إذل تطبيقها اؼبؤسسة، وىو ما جعلها نقطة إنطالق لتحسُت وإثبات أىداف 
 (Catalin M.C et al, 2014, p11).التسويق الداخلي اليت وضعتها اؼبؤسسة

بناءا على التحليل االسًتاتيجي يتم ربديد ؾبموعة من :(وضع أهداف التسويق الداخلي)المرحلة الثانية  
 يستند يف والذي،(Catalin M.C et al, 2014, p12)األىداف اػباضعة للهدف العام للتسويق الداخلي 

جوىره إذل تطوير األنشطة واالتصاالت الداخلية ووعي بُت اؼبوظفُت لتحسُت أداء السوق 
بالتارل فالتسويق الداخلي يبدأ عندما تقوم (Hernandez I.S & Grayson D, 2012, p281).اػبارجي

اإلنتاج وربسُت  حىت يتمكنوا من ربقيق أقصى قدر من احتياجاهتماؼبؤسسة بتوظيف أفضل اؼبوظفُت وتلبية 
 UllahM & Ahmad .األداء الوظيفي، والذي يهدف يف هناية اؼبطاف إذل ربقيق رضا العمالء

H.M)(2017, p133. 

التجزئة الداخلية تعٍت تقسيم الداخلي إذل ؾبموعات صغَتة ذات خصائص :(تجزئة الموظفين)المرحلة الثالثة  
مشًتكة، فتطبيق التجزئة باألسواق الداخلية قد يستهدف اؼبؤسسة بأكملها أو وحدة أعمال أو قسم معُت أو 

 وغالبا ما تستخدم التجزئة على أساس التفاعل (Dunmore M, 2002, p14)ؾبموعة معينة من اؼبوظفُت، 
منخفضة أو )بُت اؼبوظفُت والعمالء باستخدام معايَت ذبزئة وتَتة العالقات مع العمالء وطبيعة ىذه العالقات 

، كما تستخدم التجزئة على أساس دوافع اؼبوظفُت وموقفهم ذباه العمل، حيث (عالية، التفاعالت الشخصية
  (Catalin M.C etal, 2014, p11):جزئت إذل ستة فئات ـبتلفة وىي

 الناجون(Survivors) : وىم الذين يعملون لكسب اؼبال، ويعتربون العمل وسيلة وبققون من خاللو ما
 يريدونو؛

  المستمتعون(Seekers): وىم الذين يعملون الرتياحهم ورضاىم الشخصي، والعمل بالنسبة ؽبم مصدر
 ربقيق رضاىم والذي يساىم يف بناء شخصيتهم؛

  المتجاوزون(Transcendentalist): أولئك الذين يعملون من أجل تطوير وربسُت الذات، والعمل
 يساعدىم على ربديد رضاىم؛
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 المشاركون(Participants): إسهاماتوىم الذين ال يعملون من أجل اؼبال، ولكن من أجل تقدمي 
 للمؤسسة والعمل اؽبادف ىو مصدر الرضا؛

  المتحمسون(Enthusiastic): الذين يعملون من أجل السعادة، والتفاعل ومساعد اآلخرين باعتبار العمل
 وسيلة بناء التفاعالت االجتماعية؛

  المنعزلون(Addicts): وىم يعملون ألهنم ال يريدون أن يفعلوا شيئا آخر، والعمل بالنسبة ؽبم ملجأ روتيٍت
 .وضروري

 Tansuhaj Pيتعلق التشارك اإلداري بدرجة التأثَت يف نشاط العمل:(المشاركة اإلدارية)المرحلة الرابعة  

et)(al, 1988, p34. من خالل التوازن بُت اؼبشاركة يف صبيع اؼبستويات اؽبرمية اإلدارية بتوفَت اؼبعلومات من
  (Gounaris S, 2008, p75).أجل ازباذ القرارات وحل اؼبشكالت

 ، .(Ting S.C, 2010, p06)يف الواقع يبكن للمؤسسة تدرهبيا تطوير موقف اإلداريُت والتغيَت يف سلوكياهتم

 .وىذا مرىون دبستوى الدعم اإلداري واؼبشاركة يف عمليات التسويق الداخلي خالل مراحل التنفيذ وما بعدىا
وىذا يعٍت بأنو هبب على االدارة العليا تنفيذ رؤية االدارة اليت تركز على القيادة وعلى دعم مناخ القيادة اؼبناسبة، 
مع تبٍت رؤية تركز على االتصاالت التسويقية اؼبتكاملة حيث يساىم كل موظف يف ربقيق قيمة للعمالء، لذلك 
ينبغي هتيئة مناخ من الثقة بُت االدارة واؼبوظفُت فبا يسهل قبول أنشطة التسويق الداخلي على صبيع اؼبستويات 

 (Catalin M.C et al, 2014, p12). اؽبرمية

يبثل االتصال الداخلي جوىر تنفيذ التسويق الداخلي، كون التسويق : (االتصال الداخلي)المرحلة الخامسة  
االتصال Morel، حيث يرى (190، ص2016ؿبمد عواد الزيادات، )حالة خاصة من عملية االتصال اإلنساين 

الداخلي بأنو عبارة عن ؾبموعة من الرسائل اليت تتدفق داخل اؼبؤسسة هبدف اغبفاظ على مناخ اجتماعي 
بركان دليلة، ).ىادئ، وإشراك اؼبوظفُت يف صبيع أعمال اؼبؤسسة وجعلهم يشعرون بأهنم ؿبل إىتمام ومعًتف هبم

فقنوات االتصال الداخلية تنقل بفعالية للموظفُت أىداف السوق اػبارجية و تنقل متطلبات (85، ص2016
، كما يلعب االتصال الداخلي  .(GounarisS, 2008, p75)اؼبوظف إلدارة اؼبؤسسة هبدف خدمة العمالء 

 ,Hola J)2012.دور مهم يف التأثَت على مواقف العمل وأداء اؼبوظفُت وبالتارل أداء اؼبؤسسة بأكملها

p09)لذا فاؼبؤسسات األكثر قباحا ىي اليت تعاجل اؼبوظفُت بشكل جيد وتبادل اؼبعلومات علنا.(Rony N.I 

& Suki N.M, 2017, p136). 
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 ربتاج اؼبؤسسات الراغبة يف تنفيذ التسويق الداخلي إذل النظر يف خلق :(مشاركة الموظفين)المرحلة السادسة  
وىذا ما أكده كل (Catalin M.C et al, 2014, p12). بيئة عمل مستقرة تدعم التميز والعمل اعبماعي

 بأن تنفيذ التسويق الداخلي ينطوي على إقامة التعاون بُت اؼبوردين الداخليُت واؼبوظفُت Dibb& Simkinمن 
 ، دبا يؤدي لتحقيق مستوى عال من اؼبنافسة (Chen W.J & Cheng H.Y, 2012, p468)يف اؼبؤسسة 

 فجميع اؼبوظفُت ىم جزء (Ioan D & Ivana D, 2011, p02).الداخلية وااللتزام يف العمل والوفاء لو
من السوق الداخلية  واؼبسؤولُت عن تقدمي خدمات ذات جودة للعمالء لدعم اإلسًتاتيجية الشاملة 

(Foreman S.K& Money A.H, 1995, p759). لذلك وبتاجوا ألن يكونوا راضيُت بتلبية ،
وبذلك أصبحت  (Ioan D & IvanaD, 2011, p02)وحل مشاكلهم والتعاطف معهم&احتياجاهتم

 ألهنا ترفع مستوى إقبازات (Catalin M.C et al, 2014, p11)مشاركتهم أمر حيوي لنجاح اؼبؤسسة
 ففي التسويق الداخلي (Shabbir J & Salaria R.A, 2014, p244).العمل كما تعزز االلتزام التنظيمي

قبد أن صبيع اؼبوظفُت يتفاعلون مع زمالئهم يف ـبتلف الوظائف بطريقة شبو ذبارية، وىذا معناه أن كل طرف يف 
، 2009سهام موسى دربارل، ).عملية التبادل عليو فهم احتياجات ورغبات الطرف اآلخر والسعي لًتصبتها عمليا

لذا قد اعًتف اليابانيون دائما هبذا األمر وىو أحد أسباب قباحهم يف األسواق العاؼبية، ألهنم يضعون (16ص
 ,Apostolou A, 2000).قيمة ىائلة على تكامل اؼبوظفُت مع األىداف التنظيمية واؼبعدات والعمليات

p03) 
 وىي آخر مرحلة من مراحل تنفيذ التسويق الداخلي، حيث :(مراقبة التسويق الداخلي)المرحلة السابعة  

 .(Catalin M.C et al, 2014, p11)تكون الرقابة موجهة كبو عمليات تنفيذ أنشطة التسويق الداخلي
وىي عملية مستمرة يتم فيها التحقق من األداء التسويقي الداخلي مطابق لألىداف واؼبعايَت احملددة مسبقا من 

من أجل   .(Al-Zobi A.F & DiabN, 2017, p43)خالل قياس درجة قباح األداء الداخلي الفعلي
إعتماد التدابَت الكيفية والتصحيحات الالزمة يف الوقت اؼبناسب للسيطرة على كل األىداف الداخلية 

 (Catalin M.C et al, 2014, p11).واػبارجية

         وبناء على ما سبق يتضح بأن تنفيذ التسويق الداخلي بشكل صحيح يف السوق الداخلي وبتاج إذل خلق وعي 
فكل مرحلة من اؼبراحل . وإدراك اؼبؤسسة باعبهود اليت تبذؽبا عبذب اؼبوظفُت اؼبؤىلُت القادرين على تقدمي قيمة للعمالء

السابقة تساىم يف عملية التجسيد الفعلي لو بدءا بتحديد األولويات اليت يتم إعتمادىا لتدعيم أىداف التسويق الداخلي 
كنقطة إنطالق مث اختيار األدوات األكثر كفاءة وتكييفها مع ـبتلف اؼبوظفُت وذلك بتهيئة الثقة اؼبتبادلة بُت االدارة 
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واؼبوظفُت وتقدمي الدعم اؼبطلوب للموظفُت وتشجيعهم للعمل كفريق واحد وتوضيح مدى مسانبتهم للوصول للهدف 
العام للمؤسسة، كما يتم تسليط الضوء على ربديد االكبرافات ووضع التصحيحات للتطبيق السليم والفعال للتسويق 

 .الداخلي

 المزيج التسويقي الداخلي: المطلب الثالث

      إن الفكرة وراء مفهوم اؼبزيج التسويقي الداخلي ىو أنو ؾبموعة من العناصر ربت سيطرة اإلدارة يتم دؾبها 
كما يتيح ربليل أداء تقدمي (Rafiq M & Ahmad P.K, 2002, p27).لالستجابة ؼبتطلبات السوق اؼبستهدفة

 ووضع كل من (Jones P, 1986, p202).اػبدمات ووبدد اؼبسؤوليات الوظيفية النموذجية ؼبختلف األجزاء
(Percy& Morgan 1991, Barnes 1989) مبوذجا يوضح كيفية تطبيق مفهوم اؼبزيج التسويقي على التسويق 

كمكونات .Mc Carthy, 1964والذي إقًتحو  (اؼبنتج، السعر، الًتويج، اؼبكان) 4Psالداخلي، والذي يعتمد على  
بن أحسن ناصر ).  واليت تسهل من سَتورة التغيَت التنظيمي(Rafiq M & Ahmed P.K, 1993, p223)للمزيج
 (28، ص2016الدين، 

     ومع ذلك وبسبب الطبيعة الغَت ملموسة للمنتج اؼبراد تسويقو، وكذلك اؼبوظفُت كعمالء هبب إستخدام اؼبزيج 
  كل مناقًتحووالذي 7Ps(Rafiq M & Ahmed P.K, 1993, p223)التسويقي اؼبوسع للخدمات

Booms & Bitner’s   بإضافة ثالثة عناصر إذل العناصر األربعة ويصبح اؼبزيج التسويقي اػبدمي مؤلف من سبعة
 ,DunmoreM.(اؼبنتج أو اػبدمة، السعر، التوزيع، الًتويج، اؼبشاركُت، الدليل اؼبادي، العمليات) عناصر

2002,)(p09. 

 المنتج الداخلي: األولالفرع 

يف التسويق اػبارجي، اؼبنتج ىو أي شيء يبكن للمؤسسة أن تقدمو لتلبية اغباجات ألسواقها، أما يف التسويق الداخلي 
اؼبصحوبة باؼبهارات التشغيلية األساسية (Hernandez I.S & Grayson D, 2014, p283)اؼبنتج ىو الوظيفة 

فمن ( 20، ص2010سلوى ؿبمود ؿبمود مطاحن، ). اؽبادف لتطوير معرفة اؼبوظفُت(Yang J.T ,p03)لربامج التدريب 
ىذا اؼبنظور، صبيع اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة ىم العمالء الداخليُت وهبب أن يفهموا كيف يؤثرون على قيمة العمالء 

 ربقيق  أنو من أجلBerryوبناءا على ذلك يرى، (Johari M,2008 , p87)اػبارجيُت من خالل العملية التنظيمية 
متاحة لتلبية إحتياجات السوق الداخلية  (الوظائف)األىداف التنظيمية، هبب جعل اؼبنتجات الداخلية 
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فنظرا لتأثَت إحتياجاهتم على طريقة أدائهم لوظائفهم، وجب على اؼبؤسسة ربقيق (Shah A, 2014, p33)(.اؼبوظفُت)
 .رضاىم ، فرضا العمالء اػبارجيُت يصف بأن العمالء الداخليُت راضون عن وظائفهم

لذا هبدر على اؼبؤسسة النظر إذل الوظائف ليس فقط من وجهة نظر اؼبهام اليت هبب أن يقوم هبا اؼبوظفُت ولكن أيضا 
دبراعاة (Rafiq M & Ahmad P.K, 2002, p28)الًتكيز على اؼبوظفُت والفوائد اليت يسعون إليها من العمل

 واالحتياجات التدريبية، (Johari M,2008 , p87)ساعات العمل اؼبرنة، الرواتب اؼبناسبة، االعًتاف بالعمل اعبيد 
 Hernandez I.S & Grayson Dواؼبشاركة يف صنع القرارات والتحفيزات والفرص الوظيفية وبيئة العمل اؼبناسبة

(2012, p283.وىذا ما أكدهSasser بأن اؼبؤسسة الناجحة ىي اليت تبيع الوظيفة للموظفُت قبل أن تبيع خدماهتا 
، لزيادة رضا اؼبوظفُت كعمالء داخليُت للمؤسسة وبالتارل فاؽبدف ىو ربسُت اػبدمات  (Yang J.T ,p03)للعمالء

 (IsfahaniA.N et al, 2012, p168).واؼبنتجات للعمالء اػبارجيُت بشكل دائم

من خالل ما سبق نستخلص بأن اؼبنتج الداخلي ال يركز فقط على أداء اؼبهام والواجبات اليت تتطلبها الوظيفة، بل يركز 
 لذلك فهو يتطلب إستثمار يف .على اؼبنافع والقيم اليت ينتظرىا اؼبوظف من أجل التنفيذ الفعال ؼبختلف األعمال

اؼبوظفُت كعمالء واليت تعود للمؤسسة بفوائد كثَتة على اؼبدى اؼببعيد إذا ما مت تلبية احتياجاهتم قبل تلبية احتياجات 
 .العمالء

 الذي يتحصل عليو اؼبوظف أو يدفعو؟ (السعر الداخلي)   فبعدما تعرفنا على اؼبنتج الداخلي، فما ىو اؼبقابل

 السعر الداخلي: الثانيالفرع 

أما يف (Bakar A et al, p06)عموما، السعر ىو الدفع أو التعويض اؼبقدم من طرف آلخر مقابل سلعة أو خدمة 
، كما يتعلق دبا يطلب من اؼبوظفُت (Jones P, 1986, p202)السوق الداخلي فالسعر ىو نظام مكافأة اؼبوظفُت

السعر الداخلي بأنو HernandezGrayson &حيث يرى(Piercy N& Morgan N, 1991, p85).دفعو
 Grayson D &)(Hernandezاليت وبصلون عليها (القيمة)نتيجة اؼبوازنة بُت التكلفة اليت يواجهها اؼبوظفون واؼبنفعة 

I.S, 2010, p15. لذلك فأساس التبادل بُت اؼبؤسسة واؼبوظف، ىو أن يدرك كل طرف بأنو قدم القيمة اليت يبتلكها 
وىو ما أشار (38، ص2009ؿبجويب ؿبمد األخضر، ).فعال وحصل على القيمة اؼبناسبة اليت يرغبها من الطرف اآلخر

إذل ضرورة اغبذر من عدم وجود توافق بُت اعبهد اؼببذول للموظف، وبُت ما وبصل عليو من قيمة Hgginsلو
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، إذا ما أريد تنفيذ اػبطة التسويقية الداخلية (22، 21، ص2010سلوى ؿبمود ؿبمود مطاحن، )ومكاسب
  (Morgan N & Piercy N, 1991, p85).بنجاح

:  السعر الداخلي ينظر لو من بعدين أساسُت نباأنمن خالل ما سبق نستنتج 

 سبثل كل ما يبكن أن يقوم بو اؼبوظف يف اؼبؤسسة، من مهام وواجبات ونشاطات وإبداعات، قرارات :التكلفة 
من خالل خلق التغيَت (152، ص2017عبود سعاد، )وإبتكارات أو ما يتعرض لو من ظغوط نفسية أو تنظيمية 

 (Abzari M&Ghujali T, 2011.يف برامج اؼبؤسسة فبا يظطر اؼبوظفون للقيام بأنشطة ـبتلفة عن قبل

(p97.(39، ص2009سهام موسى دربارل، ) أو اغبصول على معرفة معينة أو طرق أداء جديدة ألداء العمل 
 .واالىم من ذلك التكاليف النفسية كاعبهد العقلي، اإلحساس بعدم الكفاية أو حىت اػبوف

 وىو ما وبصل عليو اؼبوظف مقابل التكلفة اؼبدفوعة :القيمة (Abzari M&Ghujali T, 

2011,p97).كربامج اؼبكافآت(Jones P, 1986, p202) التعبَت وبرامج اغبوافز وحرية (Yang 

J.T,p05). ،مراعاة إحتياجات ورغبات اؼبوظفُت(Bakar A et al, p07) بتقدمي مساعدات 
كما ينظر للقيمة من جانبُت مادية . (Grayson D & Hernandez I.S, 2010, p15)وتدريبهم

لذا ينبغي عدم ذباىل السعر الذي .كالرواتب واألجور أو معنوية كإشعار اؼبوظف بأن اؼبؤسسة دائما حباجة لو
 Higgins).يتعُت دفعو من قبل أجزاء ـبتلفة يف السوق الداخلي، ألنو مصدر رئيسي للحواجز والعقبات

S.H, 1996, p482)  

 الترويج الداخلي: الثالثالفرع 

إن اغباجة إذل االتصال الفعال بُت األفكار والعمليات اعبديدة يف األسواق الداخلية مهمة بنفس قدر أنبية الًتويج 
 لذا يبثل الًتويج الداخلي اإلتصال يف .(Higgins S.H, 1996, p481)ؼبنتجات جديدة إذل العمالء اػبارجيُت

كاستخدام (Bakar A et al, p07)مكان العمل، ونقل الرسائل االهبابية اليت تؤدي إذل ربقيق موقف إهبايب للموظف
، من أجل تعزيز اؼبعرفة (Keller S et al,2006, p111)التفاعالت وجها لوجو، واالعًتاف باعبهود ونظم اؼبكافآت

ف الًتويج  كما يهد(Abzari M & Chujali H, 2011, p97).واؼبهارة والوعي للموظفُت بالقضايا اؼبتعلقة بعملهم
، أي التأثَت على سلوك اؼبوظفُت بغرض (155، ص2017عبود سعاد، )الداخلي لتعزيز الربامج واػبدمات الداخلية 

وىذا يتم من خالل اإلعالنداخل اؼبؤسسة للتأثَت (41،ص2009ؿبجويب ؿبمد األخضر، ).اغبصول على االستجابة اؼبطلوبة
 ,Berthom P et al, 2005) أول من أدرك بتأثَت اإلعالن على اؼبوظفُت Berryعلى سلوك اؼبوظفُت، وكان 



لعالقةل اتسويقل اد خليلبتعزيزلإد رةل امعرفة:للل اثاني الفصلل
 

81 
 

p152).ويتحقق ذلك من خالل اجملالت والصحف الداخلية وأشرطة الفيديو واؼبلصقات بلوحة اإلعالنات .(Jones 

P, 1986, p202) بغرض ربفيز اؼبوظفُت لالنظمام السًتاتيجية اؼبؤسسة.Grayson D &)(Hernandez I.S, 

2014, p291. وبالنظر إذل أن اؼبوظفُت سيتأثرون باالعالنات، فمن اؼبهم أن تبذل اؼبؤسسة ؾبهودات كبَتة لضمان أن
يكون ىذا التأثَت إهبابيا، لذا هبب على صانعي القرار اإلعالين أن يفهموا  مدى تأثَت االعالن على اؼبوظف اغبارل 

كما يتم بتنفيذ تنشيط اؼببيعات داخليا عن طريق تشغيل (Berthom P et al, 2005, p152, 153).واحملتمل
، أما بالنسبة للبيع الشخصي (Jones P, 1986, p202) اؼبسابقات يف اؼبؤسسة وتوفَت مكافآت لألداء اؼبطلوب

 Rafiq M)فيعرض وجها لوجو بُت ـبتلف األفراد واعبماعات والذي يبكن أن يكون أكثر فعالية من التسويق اػبارجي 

& Ahmed P.K, 1993, p224)وبالتارل القدرة على .  ألنو يتيح للمسَتين فهم أكرب ألىداف اؼبوظفُت وحاجاهتم
االستجابة ؽبذه اغباجات واالىتمام بالسياسات والدورات التدريبية والتأثَت على مواقفهم كجوانب مهمة يف ربسُت 

  (Rafiq M & Ahmad P.K, 2002, p31).العالقات العامة الداخلية

فإذا كان الًتويج اػبارجي يهدف بتعريف اؼبنتج أو اػبدمة للعمالء، فإن الًتويج الداخلي يسعى إذل التعريف باؼبزايا اليت 
 اػبارجي، فالفرق الوحيد ىو أن الًتويج اػبارجي ويجيقدمها اؼبوظفُت للمنتج الداخلي بنفس الوسائل اؼبستعملة يف الًت

 .يكون موجو خارج اؼبؤسسة ويتعامل مع العمالء، أما الداخلي يكون موجو داخل اؼبؤسسة ويتعامل مع اؼبوظفُت

 التوزيع الداخلي: الرابعالفرع 

سهام موسى  )يتعلق دبكان العمل الذي يتلقى فيو اؼبوظفُت اؼبنتج اؼبقدم ؽبم، واؼبكان الذي يؤدي فيو اؼبوظف وظيفتو 

اؼببادالت بُت ـبتلف األطراف، أي اؼبؤسسة والعمالء /،كما يبثل البيئة اليت ربدث فيها اؼبعامالت(41، ص2009دربارل، 
 الذي يتم فيو تقدمي اؼبنتجات وذبرى دبعٌت آخر فهو اؼبكان(Abzari M & Chujali H, 2011, p97).الداخليُت

 غَت تبو االتصاالت كاالجتماعات، واللجان والدورات التدريبية، واأليام الدراسية والتقارير اؼبكتوبة، باإلضافة لالتصاال
 اؼبكان الذي يتم فيو توفَت فرص العمل اؼبناسبة  وىو ما يعادل(Piercy N& Morgan N, 1991, p85).الرظبية

ؿبجويب ؿبمد األخضر، ):ويشمل،(160، ص2017عبود سعاد، ). للعمالء الداخليُت ووضعهم باؼبكان اؼبناسب
 (40،ص2009

 موقع الوظيفة يف اؽبيكل التنظيمي، أي القسم الذي يعمل بو اؼبوظف؛ 
  البيئة اؼبادية وتشمل بناية اؼبؤسسة، أين يتم عرض السياسات واالسًتاتيجيات واإلجراءات واؼبهام الواجب

 .تنفيذىا
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  البيئة الغَت مادية وتشمل التنسيق الداخلي بُت ـبتلف اإلطارات واؼبوظفُت، والتكامل بُت ـبتلف األقسام
 .واإلدارات والتفاعل بُت موظفوا اػبط األمامي واػبط اػبلفي

. ، كذلك يهتم بالظروف واألجواء اليت يعمل فيها اؼبوظفُت         فاؼبكان الداخلي ال يتعلق باعبانب اؼبادي فقط 
(Jones P, 1986, p202)إذل بيئة العمل اليت تتم فيها اؼببادالت واالتصاالت بُت اؼبؤسسة  يشَتالتوزيع الداخليف 

 حيث تضم العمليات واإلجراءات الرظبية اؼبستخدمة من ،(28، ص2016بن أحسن ناصر الدين، )وعمالئها الداخليُت 
هبدف ، .(Johari M,2008 , p88)قبل اؼبوردين الداخليُت لتقدمي منتجات العمل بشكل فعال للعمالء الداخليُت

 ,Farias S.A, 2010).تعزيز أداء السوق الداخلي وخلق موظفُت متحمسُت وموجهُت كبو العمالء اػبارجيُت

p102) وىذا يعٍت أن تصميم مكان العمل يؤثر على التبادل الداخلي، وبالتارل يؤثر على جودة اػبدمة أو اؼبنتج الذي
ففي مثل ىذه البيئة اؼبوظفون يتعلمون الوالء (. 41، ص2009سهام موسى دربارل، ). يتلقاه العميل اػبارجي

 (Aeeni M et al, 2013, p852).للمؤسسة

باختصار فاؼبكان الداخلي يهتم بالبيئة الداخلية للمؤسسة واليت تضم أداء اؼبوظفُت والتفاعل بينهم من أجل تقدمي 
 .اؼبنتجات الفعالة للعمالء

 المادية (األدلة)البيئة : الفرعالخامس

أما يف .   وتشَت إذل البيئة اليت يتم فيها إنتاج اؼبنتج وتسليمو للعمالء، كما تشَت إذل عملية التفاعل بُت اؼبوظفُت والعمالء
 & Rafiq M)،   (عادة نفس البيئة)التسويق الداخلي فالبيئة اليت يتم فيها تسليم اؼبنتج ىي اليت يتم فيها تسليم األداء 

Ahmad P.K, 2002, p35) حيث أن توثيق اإلجراءات وتغيَت السياسات الواجب إتباعها إلسبام العمليات يعترب
 أو من خالل عقد (21، ص2016ؿبمد عبد اؼبعطي اعباروشة، )أحد األدلة اؼبادية اؽبامة كالدورات التدريبية للموظفُت 

 (Rafiq M & Ahmad P.K, 2002, p35).اؼبؤسبرات

 المشاركين: الفرع السادس

لذا . ويشَت إذل اؼبوارد البشرية الالزمة لتنفيذ الواجبات، فكلما كانت األفراد متمكنة ومؤىلة كلما كانت اؼبؤسسة أفضل
وجب على اؼبؤسسة أن تعزز وهتتم هبم من خالل التخطيط السليم واالختيار والتوظيف، التدريب والتطوير، التحفيز 

وىناك إحتمال أن اؼبنافسة بُت (Johari M,2008 , p88)والتمكُت ألداء مهامهم ووظائفهم بكفاءة وفعالية، 
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اؼبؤسسات يف اؼبستقبل ستكون حادة على اؼبوظفُت بدال من العمالء، لذا فاؼبؤسسات اليت يبكن أن ذبذب أفضل 
 .(Berthon P et al, 2005, p167)اؼبهارات واؼبعارف سيكون ؽبا سبيز يف األسواق

 العمليات: بعالفرع السا

عبود سعاد، )تشَت إذل كيفية تلقي العميل اؼبنتج، كما يبكن أن تشَت إذل الطريقة اليت يتم هبا تنفيذ السياسات اعبديدة،

ؿبمد عبد اؼبعطي اعباروشة، ). مثل إدخال دوائر اعبودة واستحداث طرق جديدة الستقصاء آراء اؼبوظفُت،(160، ص2017
 (21، ص2016

     سباما كما يتطلب التسويق اػبارجي ؾبموعة من اؼبكونات والعناصر اؼبتفاعلة واؼبتكاملة لتسويق اؼبنتج بنجاح، كذلك 
يتطلب التسويق الداخلي لنجاحو ؾبموعة من األنشطة لتحسُت أداء اؼبوظفُت وربقيق رضاىم، هبدف التنفيذ الفعال 

 .وسيتم التطرق ؽبذه األنشطة يف اؼببحث اؼبوارل. السًتاتيجيات اؼبؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبعاد التسويق الداخلي: المبحث الثاني
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  لضمان األداء اؼبتفوق للمؤسسات ينبغي السعي إذل ربقيق قباح إدارة اؼبوارد البشرية، ولتحقيق أىداف اؼبؤسسة يف ىذا 
فالتسويق (Poor E.R et al, 2013, p137).اعبانب ينبغي النظر يف أولئك اللذين يتعاملون مع شؤون العمالء

طة اليت تعزز أداء اؼبؤسسة وربسن قدرهتا التنافسية من خالل  واألنشاإلجراءات لتنفيذ كإسًتاتيجيةالداخلي ينظر لو 
 (Yousefi T et al, 2014, p126).التأثَت على اؼبوظفُت وتعزيز كفاءاهتم

 بأن اؼبؤسسات الناجحة تتمتع دبيزة تنافسية مع العمالء، ويرجع ذلك إذل أهنا تتمتع دبيزة تنافسية Berry    كما أكد 
مع اؼبوظفُت، حبيث تستثمر ىذه اؼبؤسسات يف ربقيق قباح موظفيها أثناء العمل بتنفيذ ؾبموعة من األنشطة واؼبمارسات 

 ,Papasolomou I & Vrontis D, 2006).التنظيمية الرئيسية واليت تشكل ما يسمى بالتسويق الداخلي

p41) والذي يتضمن العديد من األبعاد اليت تركز على اؼبوظفُت وتنمية مهاراهتم وقدراهتم لكي يكونوا قادرين على تقدمي
أفضل اؼبنتجات واػبدمات، وخلق عالقات طيبة مع العمالء وبالتارل ربقيق اؽبدف الذي تسعى لو اؼبؤسسة وىو ربقيق 

 (20، ص2010رائد ضيف اهلل الشوابكة، ).رضا العمالء

لكن يف ( 189، ص2016ؿبمد عواد الزيادات، ) .   وبناء على ذلك تناول الكتاب والباحثون ىذه األبعاد من زوايا ـبتلفة
ظل ىذا التعدد والتنوع يالحظ أن اإلطار العام الذي تصب فيو ىذه النشاطات يكاد ال ىبتلف وال يبكن أن نقول أن 

 نظرا لكوهنا صبيعا تساعد يف اؼبسانبة يف التوجو ،(22، ص2009سهام موسى دربارل، )ىناك مبوذج أفضل من غَته
وفيما يلي يتم إستعراض ألىم النماذج ( 146، ص2017عبود سعاد، ).التسويقي داخل اؼبؤسسة وتعزيز خدمة العمالء

 :اليت طرحها الباحثُت يف ؾبال التسويق الداخلي، إذ سيتم صبعها يف اعبدول التارل

 أبعاد التسويق الداخلي:(04)الجدول رقم

 أبعاد التسويق الداخلي الباحث
 

Saad et al  2002  إسًتاتيجية اؼبكافآت، االتصال الداخلي، التوظيف، االختيار واالدماج، التكامل
 .الوظيفي، نظم التحفيز، التمكُت

Ahmed P.K et 

al 2003 
 .القيادة العليا، إسًتاتيجية التعويضات، اإلتصاالت الداخلية، تدريب اؼبوظفُت

Klemen M & 

Doukaks I.P 

2004  

 .صورة اؼبنتج لدى الزبون اػبارجي، تطوير الربامج، معايَت اعبودة، نظم اؼبكافآت

Bouranta N et  ،الرؤية، تطوير اؼبوظفُت، التعويضات، التوجو كبو العمالء، التوجو كبو اؼبنافسُت
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al 2005 التناسق بُت الوظائف. 
Martensen & 

Cronholdt 2006 
القيادة، قيم األفراد وعالقاهتم، تطوير مهارات اؼبوظفُت، ؿبتويات الوظيفة، االبتكار 

 .واالبداع، التوجو كبو العمالء
Ha et al 2007  التنسيق والتكامل بُت الوظائف، التوجو كبو العمالء، مدخل التسويق الشبيو، الرضا

الوظيفي، التمكُت، جودة اػبدمات، تطوير اؼبوظفُت، رؤية اؼبؤسسة، إسًتاتيجية 
 .اؼبكافآت، االتصال الداخلي

Spodarczyq & 

Rudzka 2008 
 .االتصال الداخلي، التحفيز، التدريب

أمل إبراهيم أحمد الحاج 
وعبد هاني 

 2010الضمور

 .التوظيف، التطوير، االتصال الداخلي، التحفيز

Ahmad N et al 

2012 
 .االتصال الداخلي، التدريب، التحفيز، النمو للمستقبل

أسعد حماد موسى أبو 
رمان وعالء الدين محمد 

 2012خلف أحمد 

سياسة االختيار والتعيُت، الدعم االداري والتنظيمي، االحتفاظ باؼبوظفُت، نوعية 
 .اغبوافز، التدريب والتطوير

Al-Hawary 

S.I.S et al 2013 
 .التحفيز، التمكُت، االتصال الداخلي، التطوير والتدريب

Poor E.R et al 

2013 
األمن الوظيفي، التدريب، اؼبكافآت، مشاركة اؼبعلومات، سبكُت اؼبوظفُت، تقليل 

 .حاالت التمييز
Mbengo P & 

Chinakidzwa 

2014  

 .التمكُت، التحفيز، التطوير والتدريب، العمليات الداخلية

Shabbir J& 

A.Salaria R 

2014  

 .التسويق الداخلي، التمكُت، االتصال الداخلي

Wambugu L 

2015 
 .التوظيف، التدريب، التحفيز، االتصال الداخلي، االحتفاظ باؼبوظفُت

Khameneh S.M 

et al 2015 
 .التمكُت، التدريب، األمن الوظيفي، الدعم اإلداري، التحفيز

محمد عواد الزيادات 
2016 

وضوح أدوار العمل، اؼبكافآت واغبوافز، التطوير والتدريب، التوظيف، االتصال 
 .الداخلي

Al-Khasawneh 

Y 2016 
 .التمكُت، برامج التدريب، اؼبكافآت واغبوافز، االتصال الداخلي
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Sally Y.A 2016 االتصال الداخلي، التمكُت، الثقافة التنظيمية، التحفيز، التدريب. 
Ullah M & 

Ahmad H 2017 
 .الرؤية، تطوير اؼبوظفُت، اؼبكافآت

Rony N.I & 

Suki N.M 
 .برامج اؼبكافآت، القيادة، االتصال الداخلي، التدريب والتطوير

 . من إعداد الباحثة:المصدر

    بعد ىذا العرض ؼبختلف أبعاد التسويق الداخلي، واعتمادا عليو تقًتح الباحثة مبوذجا للدراسة يتكون من طبسة 
عناصر للتسويق الداخلي طورت بناء على ذكر أىم العناصر اليت ؽبا دورا مهما يف تطبيق التسويق الداخلي يف اؼبؤسسات 

وعلى ىذا األساس سيستخدم ىذا النموذج اؼبقًتح يف دراسة تأثَت ىذه العناصر أو األبعاد أو اؼبمارسات على . اػبدمية
 :وتتمثل أبعاد ىذا النموذج يف األنشطة التالية. تعزيز إدارة اؼبعرفة

 التدريب؛ 
 التحفيز؛ 
 التمكُت؛ 
 االتصال الداخلي؛ 
 التوجو كبو العمالء. 

 التدريب: المطلب األول

        إن نوعية اؼبنتجات واػبدمات اليت ترقى إذل مستوى توقعات العمالء ىي اؽبدف الذي يتعُت على صبيع 
اؼبؤسسات أن تسعى لبلوغو وربقيقو، واؼبفتاح الرئيسي ؽبذه العملية يتمثل يف توفَت برامج التطوير والتدريب الضرورية 

عبميع اؼبوظفُت، ويعد التطوير والتدريب من األدوات الرئيسية اليت تسهم يف تطوير قدرات األفراد وتأىيلهم للقيام 
إضافة ؼبا لو من أنبية (57، ص2012أسعد ضباد موسى أبو رمان وعالء الدين ؿبمد خلف أضبد، ).بأعماؽبم على أحسن وجو

 لذا يعد (145، ص2013ؾبيد الكرخي، ).يف خلق أجواء من الراحة واالستقرار يف العمل على اؼبدى البعيد لدى اؼبوظفُت
عنصرا أساسيا من عناصر التسويق الداخلي، وأن أي اسًتاتيجية توظيف فبتازة يبكن أن تصبح بال معٌت مادل يكن 

 (19، ص2013ؿبمد حسُت عبد احملسن أبو سنينة، ).للمؤسسة برامج ووسائل للحفاظ على موظفيها

سهام ) .التدريب ىو ؾبموعة من اعبهود اؽبادفة إذل تزويد الشخص باؼبعلومات واؼبعارف اليت تكسبو مهارة يف أداء العمل

و بذلك يشَت ىذا التعريف على أن التدريب ىو نظام متخصص يف توفَت وربديد اؼبعرفة ( 25، ص2009موسى دربارل، 
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أما التطوير يعٍت (Al-Khasawneh Y, 2016, p36).واؼبهارة واؼبواقف الالزمة للموظفُت ألداء أعماؽبم بأكثر فعالية
أنو الًتكيز طويل األجل للتحضَت ؼبسؤوليات اؼبستقبل مع زيادة قدرات اؼبوظفُت ألداء وظائفهم اؼبالية، وىو هبذا إمباء أو 

أمل إبراىيم أضبد اغباج وعبد ىاين ).  للتكيف مع البيئة اػبارجية(190، ص2016أضبد عواد الزيادات، )ربويل لقدرة الشخص 

 ، أما(37، ص2010الضمور،

 بأن التطوير Aghion et al  ومن منطلق التدريب بأنو نشاط إسًتاتيجي بوصفو أداة أساسية للتطوير يعرف كل من 
 ,Mbengo P& Chinakidzwa, 2014).ىو سالح اؼبؤسسة ضد دخول اؼبنافسة، والتدريب ىو الذخائر

p197) يوضح ىذا التعريف االختالف بُت التطوير والتدريب بكون التطوير يركز على توسيع مؤىالت الفرد ليشغلون
سعاد نائف برنوطي، ).وظائف يف اؼبستقبل، يف حُت يركز التدريب على منحهم معارف ومهارات ألداء الوظائف اغبالية

كما يعرف التدريب بأنو عملية تعديل إهبايب لسلوك الفرد مهنيا أو وظيفيا هبدف إكتسابو معارف (421، ص2004
أسعد ضباد موسى أبو رمان وعالء الدين ؿبمد خلف أضبد، ) .ومهارات ألداء العمل وتعديل مواقفو لصاحل خدمة العمالء

بأن التدريب يتيح للموظفُت ذبربة أحدث التقنيات بطريقة Bauernschuster et alليضيف كل من  (57، ص2012
 &Mbengo P).ذبعل شيئا جديدا قد مت إنشاؤه، فبا يساىم يف زيادة ـبزون اؼبعرفة الشاملة للمؤسسة

Chinakidzwa, 2014, p197) 

ال شك أن أنبية التدريب تنبع من أنو مهما كانت عملية إختيار األفراد بناءة فإن مهارات وقدرات األفراد عند مرحلة 
 إذل االستمرار يف التطوير وزيادة اؼبعارف ألداء واجباهتم وفق اؼبعايَت اؼبتفق االنطالق تكون ؿبدودة، لذلك فهي حباجة

أنو من Abiodun، وىو ما أشار لو (57، ص2012أسعد ضباد موسى أبو رمان وعالء الدين ؿبمد خلف أضبد، )عليها لألداء
 ,Al-Hawary S.I.S et al, 2013).أجل أداء اؼبهام والوظائف وبتاج اؼبوظفون إذل تطوير منهجي للمعرفة واؼبهارات

p814)،تستخدمو اؼبؤسسات لتطوير مؤىالت اؼبوظفُت ومساعدهتم على إقباز فالتدريب ىو أحد أكثر الطرق شيوعا 
مهامهم، فهو أيضا إحدى األنشطة األساسية للتسويق الداخلي يستخدم لتعزيز إنتاجية اؼبوظفُت من أجل ربقيق 

 من خالل جذب اؼبوظفُت اؼبتفوقُت وتطويرىم واالحتفاظ هبم، (Sally Y.A , 2016, p128).األىداف التنظيمية
 وبذلك أصبح التدريب يعزز كل ىدف فرعي من التسويق Berry & Parasuramanعلى حد تعبَت 

 تصورا بأن التدريب دبثابة العامل Sahinidis & Bourisأما بالنسبة للباحثُت(H.Kale S, 2006, p06).الداخلي
 ,Sally Y.A).الذي يؤدي إلزالة القلق واالنزعاج ؼبشاعر اؼبوظفُت عندما يفتقرون إذل اؼبهارات الالزمة يف عملهم

2016, p128)وبناء على ذلك يرىRowdenبأنو أداة فعالة لتحسُت الرضا الوظيفي، كونو مهم يف ربقيق:(Martey 

E.M, 2014, p1178) 
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 ؛(القيمة اؼبضافة لكل موظف)التدريب لو آثار إهبابية على االنتاجية 
 التدريب لو تأثَت قوي على خفض معدل التغيب؛ 
 التدريب لو تأثَت إهبايب على اعبودة؛ 
 التدريب يأثر بدرجة كبَتة على رضا العمالء. 

      بالتارل التدريب ضمن التسويق الداخلي يهدف لتطوير اؼبوظفُت، وتنمية مهاراهتم يف التعامل مع العمالء وكيفية 
بأن  Rowden & Conineوىو ما نلمسو يف تعريف ، (27، ص2009سهام موسى دربارل، ).خدمتهم بشكل يرضيهم

، إذن التدريب ليس فقط لتطوير اؼبوظفُت ولكن أيضا ؼبساعدة كثر قدرة على إرضاء العمالءىم األاؼبوظفُت اؼبدربُت 
إذل دراسة Kaleحيث أشار(Elnaga A & Imran A, 2013, p139).اؼبؤسسة للحصول على ميزة تنافسية

شركة أؼبانية على مدى سبع سنوات خلصت إذل أن االستثمار يف اؼبوظفُت أداة قوية وميزة 100استطالعية أجريت على 
. وىو ما يضيف بأن التدريب يهدف إذل ربقيق أبعاد جديدة(H.Kale S, 2006, p06).تنافسية يف عادل تنافسي

 أن للتسويق الداخلي دورا ىاما يف إعداد السياسات اػباصة باالحتفاظ Judith & Lucy    وإذل كل ىذا يضيف 
باؼبوظفُت من خالل السعي لتطويرىم وتنمية مستوى مهاراهتم لتحسُت أدائهم عن طريق تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية 

 لذلك يبدوا إلزاميا على اؼبؤسسة (46، ص2006صاحل عمرو كرامة اعبريري، ).اػباصة هبدف تقدمي اػبدمة بصورة أفضل
 Elnaga A & Imran)للتخطيط ؼبثل ىذه الربامج ؼبوظفيها من أجل تعزيز قدراهتم وكفاءاهتم اؼبطلوبة يف مكان العمل

A, 2013, p139) التدريب أنو يسمح بالتطوير و، فاؼبربر األساسي لنشاط:(Al-Khasawneh Y, 2016, 

p37) 

 ربسُت مهارات اؼبوظفُت وتطويرىا؛ 
 معاعبة نقاط الضعف يف األداء، سواء كان األداء اغبارل أو اؼبتوقع يف اؼبستقبل؛ 
 ربط أىداف اؼبوظفُت بأىداف اؼبؤسسة؛ 
  تزويد اؼبوظفُت باؼبهارات اليت دل تكن موجودة عندىم من قبل، حيث سبكنهم من أداء واجباهتم بالكفاءة

 اؼبطلوبة؛
 مساعدة اؼبوظفُت على ربديد أىداف اؼبؤسسة، فبا يؤدي إذل توضيح السياسات العامة. 

 ,Elnaga A & Imran A)       باعتباره أصبح أداة ضرورية لتجديد أداء اؼبوظفُت لتحقيق النمو والنجاح التنظيمي

2013, p140) يرى ؾبيد الكرخي بأن التدريب يزيد من والء وعطاء اؼبوظفُت للمؤسسة كونو نشاط منظم تقوم بو ، 
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من أجل رفع قدراهتم وتسهيل عملية انتقال اػبربات واؼبهارات ؽبم ذات العالقة باألعمال اليت يقومون هبا من خالل 
يعترب ىذا التعريف شامال ( 145، ص2013ؾبيد الكرخي، ).إحداث تغيَتات يف سلوكهم تدفعهم لتطوير عملهم وربسينو

فنجاح أو فشل اؼبؤسسة يتوقف . حيث يشًتط وجود اعبهود اإلدارية لتنمية عمل اؼبوظفُت من خالل التدريب والتطوير
جزئيا يف قدرة اؼبوظفُت على حل اؼبشاكل وإجراء التغيَتات الضرورية على إجراءات العمل، وضمان جودة اؼبنتجات 

واػبدمات، لذلك فإن االستثمار يف برامج التدريب والتطوير عنصر حيوي لضمان أن اؼبوظفُت يتوقعون باستمرار 
 ,Bansal H et al).التحديات البيئية واالستفادة القصوى من االحتماالت كبديل للرد على اؼبشاكل غَت اؼبتوقعة

2001, p67) 

    من صبلة ىذه الرؤى لبلص إذل أن نشاط التدريب والتطوير ال يتوقف عند مستوى معُت، على اعتبار أن اؼبؤسسات 
بوؾبان ).اغبديثة تواجو منافسة شديدة بسبب التغَتات التكنولوجية اؼبتسارعة، وىنا يستوجب عليها إجراء التدريب اؼبستمر

إذن يبكن القول أن تدريبوتطوير اؼبوظفُت ىو نشاط ضروريا وسالح ىام لتحقيق أىداف ( 187، ص2015عادل، 
اؼبؤسسة ومواكبة اؼبستجدات البيئية اؼبستقبلية، حيث ينطلق من مبدأ إكساب اؼبوظفُت اؼبهارات واؼبعارف الضرورية 

 . السوقيةالتحقيق الكفاءة والفعالية واليت تساىم يف تطوير أداء اؼبؤسسة واغبفاظ على مكانتو

 التحفيز: المطلب الثاني

    يعد نظام التحفيز من أىم وظائف اؼبوارد البشرية، اليت تتعلق باالحتفاظ باؼبوظفُت اؼبؤىلُت وربفيزىم وتشجيعهم 
حيث (189، ص2016ؿبمد عواد الزيادات، ) .هبدف رفع روح اؼبعنوية لديهم للوصول إذل أداء فبيز وبقق أىداف اؼبؤسسة

ن أن تكون ناجحة إذا كان اؼبوظفُت يبتلكون مهارات عالية مع ربفيزات مثالية، بأن اؼبؤسسات العاؼبية يبكWagarأظهر
 ,SallyY.A , 2016). وأن القوى العاملة الراضية يبكن أن تؤدي إذل ربقيق منتجات جديدة بأسعار منخفضة

p128) فالتحفيز يف اؼبؤسسة من اؼبؤثرات األساسية اليت تلعب دورا ىاما وحيويا يف سلوك األفراد، من خاللو يبكن خلق
وىو بذلك مسار يعتمد على توفَت القدر الكايف من الدافعية لدى األفراد ووضع نظام فعال . الرغبة لديهم يف األداء

 فإذا كان الدافع ىو .للحافز الذي يوجو إلثارة الدوافع واليت بدورىا تدفع اؼبوظفُت لإلنتاج وربقق ؽبم الرضا عن العمل
الشعور الذي يشعر بو الفرد نتيجة لوجود حاجة غَت مشبعة يريد إشباعها، فإن التحفيز ىو ذلك الشيء الذي يقدم 
إلشباع ىذه اغباجة، بالتارل يكون الدافع داخليا يشعر بو الفرد ويشكل سلوكو، واغبافز عامل خارجي ىباطب الدافع 

ومع تطوره وأنبيتو يف اؼبؤسسات ( 195، ص2009ىيثم ضبود الشبلي ومروان ؿبمد النسور، ). ويوجو السلوك إلذباه معُت
 :عوجل التحفيز من زوايا عديدة
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" المتعلمون المستقلون هم المتعلمون المحفزون"إنطالقا من مبدأ :التحفيز تطوير الرغبة لدى الموظف 
(Devi V.A& Gandhimah S.N.S, 2016, p80) ولضمان كفاءة اؼبورد البشري وقدرتو على العمل

عبد العزيز علي حسن، )ورغبتو فيو يرى عبد العزيز علي حسن أنو هبب توفَت تشكيلة من اؼبغريات اؼبادية واؼبعنوية

لتثَت هبا رغباهتم وزبلق لديهم الدافع من أجل السعي يف اغبصول عليها عن طريق اعبهد ، (279، ص2008
والعمل اؼبنتج، وىو ما جعل التحفيز إحدى مقومات العمل يف اؼبؤسسة والذي بدونو ال يبكن للمؤسسة أن 

إذا فالتحفيز ىو النشاط الذي وبرك رغبات اؼبوظفُت (239، ص2013ؿبمد عودة حسُت، ).ربقق كامل أىدافها
و ىو ما (215، ص2009ىيثم ضبود الشبلي ومروان ؿبمد النسور، )يف بذل اؼبزيد من اعبهد لالرتقاء دبستوى أدائهم

أعظم قدرتو على /بأن التحفيز ىو تطوير الرغبة لدى اؼبوظف ألداء مهمة لوRudolf& Kleinerمنأكده كل 
 (Mishra T& Sinha S, 2014, p673).أساس أن الفرد يبتلك اؼببادرة

يقول علماء النفس بان التحفيز ىو ؾبموعة  من الدوافع اليت تدفع اؼبوظفُت : التحفيز يعني سلوك وأداء أفضل 
إذ تستخدم اؼبؤسسة ؾبموعة العوامل واؼبزايا اليت هتيئها إلدارة . الزباذ سلوك معُت، أو إيقافو أو تغيَت مساره

، األمر الذي (30، ص2009سهام موسى دربارل، )اؼبوظفُت لتحريك قدراهتم اإلنسانية دبا يزيد من كفاءة أدائهم 
 & Mark&Robert(Shura Mيعٍت بأن التحفيز هبعل اؼبوظفُت يعملون بطريقة أفضل حسب

Alsawalhah A, 2016, p1742) سهام موسى ) ألن األداء الذي يستحق اؼبكافأة ىو األداء غَت العادي

 إذن فهو يساعد على زيادة Zeithml, Parasuraman & Leonard وبتعبَت  ،(30، ص2009دربارل، 
  (Wambugu L, 2015, p59).نشاط اؼبوظف كبو مستويات أعلى

 من ىنا ينظر للتحفيز بأنو ؾبموعة من اعبهود واألنشطة اليت تستخدمها :التحفيز يعني التميز عن المنافسين 
 :اؼبؤسسة للتأثَت على سلوك اؼبوظفُت، فبا هبعلهم يبذلون اؼبزيد من أدائهم، فبا يؤدي إذل

 زيادة االنتاج؛ 
 خفض تكاليف العمل؛ 
 (405، ص2006مؤيد عبد اغبسُت الفضل وآخرون، )؛رفع الروح اؼبعنوية 

 ربقيق أىداف اؼبؤسسة من زيادة اؼببيعات ومبوىا؛ 
 (279، ص2008عبد العزيز علي حسن، ).التميز عن اؼبنافسُت، وربقيق األرباح اؼبستهدفة 
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لذا فإذا أرادت اؼبؤسسة أن ربرك اؼبوظفُت، عليها باستخدام التحفيز واؼبكافآت على أدائهم اؼبتميز يف خدمة العمالء، 
ومن ىنا تزداد أنبية التسويق الداخلي ألنو يهدف إذل جعل اؼبوظفُت أكثر ربفيزا ورغبة يف تقدمي أفضل اؼبنتجات 

 بأن التسويق الداخلي وسيلة لتلبية Berry et al،وىو ما أشار لو (30، ص2009سهام موسى دربارل، )واػبدمات
احتياجات اؼبوظفُت، والسبب يف ذلك ىو أن اؼبؤسسة سوق، وىناك حاجة إلشباع رغبات العمالء 

 :من خالل الوسائل التحفيزية التالية(Mishra T& Sinha S, 2014, p673).الداخليُت

 تعترب من أكثر أنظمة اغبوافز شيوعا وذلك بقدرهتا على إشباع عدد من اغباجات األولية أو :الحوافز المادية 
الدوافع األساسية لدى الفرد، وأمثلة ىذه اغبوافز اؼبكافآت والزيادات الدورية، اؼبشاركة يف األرباح، أقلمة اغبوافز 

 (49-48، ص2016بن أحسن ناصر الدين، ).اؼبادية مع بيئة العمل كربط األجر باإلنتاج

، 2009سهام موسى دربارل، ) وىي تتعلق بالتأثَت إهبابا على اعبانب النفسي للموظف :الحوافز المعنوية 

عبد العزيز علي حسن، ).، كاؼبدح والتشجيع ووضع أظباء اجملدين يف لوحات الشرف والشهادات التقديرية(31ص
 (289، ص2008

 ؾبموعة من األساليب اليت ربرك دوافع اؼبوظفُت وإثارهتم على العمل ومن خالل ما سبق يبكن النظر للتحفيز على أنو
بأداء مرتفع، كما يعد الطريقة اليت من خالؽبا تعرب اؼبؤسسة للموظف عن مدى تقدريها ألدائو اؼبتميز، وىي من إحدى 

والوصول إذل أداء أعلى مقارنة (240، ص2013ؿبمد عودة حسُت، )الطرق اليت تساعد اؼبؤسسة على ربقيق أىدافها
، 2014أقطي جوىرة، )".إذا ملك اؼبوظف شيئا، فإنو يتصرف ويفكر يف اؼبؤسسة مثل اؼبالكُت"دبنافسيها، إذ تقول اؼبقولة 

بالتارل فالتحفيز باإلنتاجية واعبوانب اؼبادية سرعان ما يصل حدوده وهبعل الفرد يفقد الدافعية، أما التحفيز  (89ص
 ( 107، ص2007مزىودة عبد اؼبليك، ). بالطموح فيولد لدى األفراد الفخر واالعتزاز باالنتماء ؼبؤسسة طموحة

     إن التحفيز ليس مقابل األداء بل ىو مقابل التميز يف األداء، والتحفيز قد يكون فردي أو صباعي، مادي أو معنوي

ىيثم ضبود الشبلي ومروان ؿبمد ): لذلك فاؼبؤسسة عليها أن تراعي اؼبتطلبات التالية، (43، ص2016بن أحسن ناصر الدين، )
 (217، ص2009النسور، 

 عدالة اغبافز وكفايتو؛ 
 يوجو اغبافز ذباه اغباجات الغَت مشبعة؛ 
 أن يكون لو تأثَت فعال يف دفع اؼبوظفُت؛ 
 إرتباط اغبافز باعبهد اؼببذول يف ربقيق اغبد األمثل لألداء؛ 
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  أن يواكب التحفيز اؼبتغَتات االقتصادية واالجتماعية اليت يبر هبا اجملتمع، واليت قد تؤثر على حاجات ورغبات
 اؼبوظفُت وتوقعاهتم؛

 أن ال يدخل يف أسلوب التحفيز االعتبارات الشخصية أو احملسوبية. 

دبا أن التحفيز ىو اؼبستوى الذي يؤدي فيو اؼبوظف نشاط ؿبدد للمؤسسة، إذن فهو وظيفة ضرورية لتحقيق 
 Lings من خالل تقدمي أفضل اؼبنتجات واػبدمات وىو ما أوصى بو كل من (Kukreja J, 2017, p56)النجاح،

& Greenlyأنو من أجل ربقيق رضا العمالء من الضروري تشجيع وربفيز اؼبوظفُت .(LingsI.N& Greenly 

G.E, 2005, p10) 

 التمكين : المطلب الثالث

     يعد العمل بإسًتاتيجية التمكُت من الضرورات اليت ال يبكن للمؤسسات يف وقتنا اغبارل أن تستغٍت عنها، وىي 
لذا غَتت (165، ص2011مؤيد الساعدي، ).فلسفة إدارية وخيارا إسًتاتيجيا يف إدارة أنشطتها من أجل النمو والبقاء

اؼبؤسسة نظرهتا لألفراد من النظرة التقليدية باعتبار أن االستثمار يعد دبثابة تكلفة تتحملها اؼبؤسسة، إذل اعتبار الفرد 
من أجل ( 119، ص2015بوؾبان عادل، ) كمورد أساسي من موارد اؼبؤسسة، واليت تسعى إذل تطويره واالستثمار فيو

وىذا ما استدعى باؼبؤسسة إذل البحث عن طرق وأساليب تساعدىا على كسب ثقتو ووالئو من . الوصول إذل مبتغاىا
خالل تبٍت مفهوم التمكُت كأحد العوامل الرئيسية اليت تؤثر على دوافع وقدرات الفرد وذبعلو على انسجام مع أىداف 

 (304، ص2016عيسات فطيمة الزىرة و صبيل أضبد، ).وقيم اؼبؤسسة

التمكُت ىو منح اؼبوظفُت مزيدا من القوة والسلطة يف أداء الوظائف الفردية، ومنحهم االستقالل Melhemبالنسبة ل
 فيعٍت Azzamأما عند(Hasaballah A.H.A et al, 2014, p2367). اؼبتعلقة بعملهماإلجراءاتالذايت غبل صبيع 

ونفس اؼبعٌت  ، .Azzam Z.A,2016,)(p385أنو عملية تفويض السلطة للموظفُت حبيث يتم ربقيق أىداف اؼبؤسسة
بتعريفو على أنو منح اؼبوظفُت ما يكفي من السلطة والقوة واؼبوارد وحرية العمل لتجعل منهم أفراد Ecclesذىب إليو

فمن خالل ىذه التعاريف قبد أن الباحثُت ركزوا (165، ص2011مؤيد الساعدي، ).قادرين على خدمة اؼبؤسسة بفاعلية
بأنو إعطاء اؼبوظفُت Noe et alعلى منح حرية التصرف واالستقاللية لزيادة دافعية الفرد كبو العمل أكثر، كما اعتربه

ويوافقو يف (240، ص2009أيبن عودة اؼبعاين وعبد اغبكيم عقلة أخو ارشيدة، )اؼبسؤولية والسلطة الزباذ القرارات 
حيث عرفو العملية اليت يتم دبوجبها منح اؼبوظف السلطة الزباذ القرارات اؼبهمة، وأن يكونوا مسؤولُت عن Garethالرأي

يعارضو يف الرأي حيث اعترب التمكُت منح اغبرية يف إزباذ Thompsonإال أن، (121، ص2015بوؾبان عادل، )نتائجها 
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القرار غبل اؼبشكالت، دون أي خوف من العتاب حىت لو كانت النتيجة سيئة، على سبيل اؼبثال سبنح سلسلة الفنادق 
Ritz-Carlton دوالر أمريكي، 2500كل موظف من موظفيها حرية التصرف للرد على شكاوى العمالء دبقابل 

 (Bansal H et al, 2001, p70). واألىم من ذلك يبكن للموظفُت معاعبة ىذه الشكاوى دون استشارة اؼبدير

فالتمكُت يعٍت منح اؼبوظفُت فرصة صنع القرارات اؼبؤثرة على العميل وكذلك خدمتو دون Hesselbeing أما لدى
 بأنو درجة حرية يعتربالتمكُت Rydbergإال أن  (165، ص2011مؤيد الساعدي، ).وجود الرقابة اؼبباشرة واؼبصادقة اؼبسبقة

 .(Nyasha M etal, 2015, p336).اؼبوظفُت الزباذ قرارات ـبتلفة، وىو عامل حاسم يف إرضاء اؼبوظفُت

منح حرية التصرف :        ماال زبتلف حولو ىذه التعاريف ىو اعتبار التمكُت يركز على عنصرين أساسُت نبا
ومنو يبكن القول بأن التمكُت ربول . للموظفُت، و مشاركة اؼبوظفُت يف ازباذ القرارات يف األمور واؼبهام اؼبتعلقة بالعمل

إذل أن يكون مسألة مهمة داخل اؼبؤسسات اؼبعاصرة، فالدعم اغبقيقي وتشجيع ومنح اغبرية للموظفُت سبكن من إقباز 
   (Hasaballah A.H.A et al, 2014, p2367,2368).األعمال بفعالية والقدرة على ربقيق األىداف التنظيمية

ؿبمد اغبراحشة و صالح الدين ):  استخدامها لتمكُت موظفيهالإلدارةالوسائل التالية اليت يبكن Luthansلذلك يقًتح 
 (244، ص2006اؽبييت، 

 التعبَت عن ثقة اإلدارة يف قدرات اؼبوظفُت؛ 
 أن تعرب االدارة عن اآلمال والتوقعات العالية اؼبتعلقة بامكانيات اؼبوظفُت ومستوى أدائهم؛ 
 السماح للموظفُت باؼبسانبة يف عملية إزباذ القرار؛ 
 منح اؼبوظفُت اغبرية واالستقاللية يف إختيار الطريقة اليت يروهنا مناسبة لتنفيذ أعماؽبم؛ 
 أن تقوم اإلدارة بوضع وربديد طموحات وأىداف اؼبوظفُت. 

 فالتمكُت لو جانبان اغبرية واإلحًتام من جهة والتوقعات واؼبسائلة من جهة أخرى، واؼبؤسسات اليت تبحث عن 
بلخضر ):، من أجل ربقيق الفوائد التالية(Bansal H et al, 2001, p70)النجاح رباول خلق التوازن بُت االثنُت 

 (20، ص2016مسعودة وبوخضَت مرمي، 

 زيادة إلبراط اؼبوظفُت يف إزباذ القرارات؛ 
 توفَت اعبهد واؼبال وربقيق األىداف بكفاءة وفعالية؛ 
 اؼبسانبة يف رفع مستوى إنتاجية اؼبوظف؛ 
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 إلبفاض معدالت التغيب ودوران العمل نتيجة الرتفاع الروح اؼبعنوية للموظف اؼبمكن؛ 
  ربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل ربسن مستويات اعبودة ودرجة اؼبشاركة يف ربقيق األىداف التنظيمية

 وااللتزام هبا؛
  تنمية روح اؼبسؤولية لدى اؼبوظف دبا يؤدي لرفع مستويات الرضا الوظيفي والتأثَت على درجة دافعيتهم وإقباؽبم

 .على اإلقباز

 أن سبكُت اؼبوظفُت هبب أن يكون الصفة األساسية يف تطبيق Berry &Parasuramanويف مقابل ىذا الطرح يعتقد 
التسويق الداخلي بالنسبة للمؤسسات اػبدمية، ذلك أنو أصبح اؼبيزة األساسية ألهنا تعرف درجة إتصال عالية مع العمالء 

أنو هبب  Richard & Barbara، وىو ما صرح  وأمر بو كل من (28، 27، ص2009سهام موسى دربارل، )اػبارجيُت
 ,VareyR.J& Lewis B.R, 2000).سبكُت اؼبوظفُت الذين ىم يف مكتب االستقبال والذين يواجهون العمالء

p71).من أجل قباح التسويق اػبارجي . 

بأن التسويق الداخلي الناجح يتبٌت منح اؼبوظفُت يف ؾبال اػبدمات الفرصة ػبلق قيمة  Rydbergويؤكد ىذا الطرح 
باعتبار أن موظفوا اػبط األمامي ىم األكثر  (Nyasha M etal, 2015, p336)،لعمالئهم وربقيق االعًتاف ؽبم

لذا أصبح من الضروري على اؼبؤسسة أن تتيح ؽبم اغبرية يف التصرف . دراية دبتطلبات العمالء حبكم التفاعل والتعامل
ؿبجويب ).وإهباد اغبلول اؼبناسبة ؼبتطلبات العمالء، بشرط أن يتحملوا اؼبسؤولية الناذبة عن عملهم وىذا ىو جوىر التمكُت

 (43، ص2010ؿبمد األخضر، 

ن توفر ؼبوظفيها يف اػبط بأن سبكُت اؼبوظفُت يف اؼبؤسسات اػبدمية يتطلب أBowen& Lawler    كما يضيف 
 (28، ص 2009سهام موسى دربارل، ):األمامي أربعة مقومات أساسية

 تدفق مستمر وكاف للمعلومات؛ 
اؼبهارة اؼبستجدة والتعلم اؼبستمر إلتاحة الفرصة للموظفُت يف اؼبشاركة الفاعلة يف ربقيق أىداف اؼبؤسسة وتقدمي  

 خدمات ذات جودة عالية؛
 اغبوافز واؼبكافآت اؼبادية واؼبعنوية؛ 
 .االستقاللية والصالحيات اؼبناسبة لتمكُت اؼبوظفُت من ازباذ قراراهتم بسرعة وبكفاءة يف الوقت اؼبناسب 
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 ,Chow I.H.Setal):وكنتيجة منطقية، التمكُت ىو احملدد الرئيسي عبودة اػبدمة وربقيق رضا العمالء، ذلك ألنو

2006, p483). 

 يعزز الكفاءة الذاتية للموظفُت؛ 
 يسمح للموظفُت بتحديد أفضل طريقة ػبدمة العمالء؛ 
 قدرة اؼبوظفُت على استيعاب طلبات العمالء، وربقيق أعلى معايَت جودة اػبدمة؛ 
 قدرة اؼبوظفُت على التأقلم؛ 
 معاعبة احتياجات العمالء بسرعة أكرب وحلها بكفاءة. 

. إن قباح برامج التمكُت تتطلب بالدرجة األوذل اقتناع اإلدارة بفلسفة التمكُت والتزامها بتطبيق ىذه الفلسفة ودعمها
. وعلى عاتقها تقع مسؤولية منح اؼبوظفُت السيطرة على أنشطتهم واغبرية يف ازباذ القرارات اؼبهمة واؼبسؤولة عن أفعاؽبم
. فاؼبوظفون اللذين أعطوا الصالحيات بعد تدريبهم وجرى تقدير إلقبازاهتم ومكافأهتم وينظرون إذل عملهم نظرة ـبتلفة

فلم يعودوا يقتصرون العمل على تنفيذ ما يطلب منهم، بل أصبحوا يبتلكون اؼبؤسسة ويشعرون بأهنم مسؤولون شخصيا 
 (241، ص2009أيبن عودة اؼبعاين وعبد اغبكيم عقلة أخو ارشيدة، ).عن أدائها

 االتصال الداخلي : المطلب الرابع

 يعرب عن خلق جو من الود واالحًتام عبميع القوى العاملة داخل  بأن االتصال الداخلي يف حقيقتوArgentiniيرى 
اؼبؤسسة، كما ينبغي أن تأيت االتصاالت مباشرة من اإلدارة من مدير إذل آخر ومن موظف إذل مشرف ومن موظف إذل 

 (190، ص2016ؿبمد عواد الزيادات، ) .آخر

 & AleksandraK.S)   على مستوى اؼبؤسسة، يبثل االتصال الداخلي تدفق اؼبعلومات واألفكار بُت أفراد اؼبؤسسة

Rogala A, 2013, p10).من أجل توفَت اػبدمة مع اعبودة اؼبطلوبة(Al-Khasawneh Y, 2016, p37) 

يرى أن االتصال الداخلي ىو أساس كل تنظيم ناجح، وإن التحكم فيو يساعد كافة األعضاء يف اؼبؤسسة Murphyف.
، (81، ص2013برباوي كمال، )باقباز أعماؽبم، وكل رئيس يفشل يف إعطاء اؼبعلومات اؼبناسبة أو تلقيها ىو رئيس فاشل 

فَتى بأنو يبثل ؾبموع اغبوارات وتبادل اؼبعلومات اليت تدور بُت أعضاء اؼبؤسسة من أجل ربقيق Edighofferأما 
فهذا التعريف ركز على أنبية اؼبعلومة يف . ، فاؼبعلومة ىي وسيلة إسًتاتيجية حقيقية إذا ما أحسن استعماؽباأىدافها

االتصال ودل وبدد إذباىها، كما أن األفراد ال يتبادلون اؼبعلومات فقط، بل اؼبشاعر واألحاسيس وىذا ما يضيفو التعريف 
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التارل ، االتصال الداخلي موجو عبميع أفراد اؼبؤسسة من أجل إعالمهم بأىداف، أنشطة ونتائج مؤسستهم، وباؼبعلومات 
يتم ربريك تدريب وإلتحام اؼبوظفُت وخلق شعور بالتملك وىذا لتحسُت النشاط الشامل للمؤسسة ورسم صورة جيدة 

 (85-84،ص2016بركان دليلة، ).عنها

        باإلضافة إذل أنبية نقل اؼبعلومة يف االتصال الداخلي إذل أنو يعد عامل رئيسي يف إحداث التغَتات باؼبؤسسة

(Kosir S, 2014, p1645) ، لذلك فإن أىم مقومات االتصال الداخلي ىي عملية ضمان وصول اؼبعلومة بشكلها
الصحيح والدقيق يف الوقت واؼبكان الصحيح، فاؼبوظفون غَت الراضيُت عن جودة اؼبعلومات ودقتها سوف يعكسون ذلك 

مالك ).الشعور على تعاملهم مع العمالء اػبارجيُت، ألهنم ال يبلكون الصورة الواضحة ؼبهامهم وواجباهتم ذباه العمالء

 Hola):وبنظرة تلخيصية، يعرف االتصال الداخلي بأنو إدماج ثالثة ؾباالت رئيسية(601، ص2016ؿبمد اجملارل وآخرون، 

J, 2012, p06) 

 تزويد اؼبوظفُت باؼبعلومات اليت وبتاجوهنا ألداء وظائفهم؛ 
 ربط اؼبعلومات بالدوافع الالزمة للتعاون؛ 
 تشكيل اؼبواقف اؼبرغوبة يف العمل واؼبرتبطة باستقرار اؼبوظفُت واؼبؤسسة. 

يشمل االتصال الداخلي ؾبمل النشاطات واألعمال الساعية إلحداث وخلق عالقات مستمرة بُت أعضاء اؼبؤسسة، 
، (124، ص2015منَتة عابد، ).وبينهم وبُت العمالء، فهو ضروري ألنو يساعد على تكامل الوظائف اإلدارية وتنسيقها

كما يعترب عملية ثنائية اإلذباه بُت اؼبوظفُت، ومن اؼبمكن أن ىذه اإلتصاالت يف بعض اؼبؤسسات تكون غَت فعالة 
ؿبمد عبد اؼبعطي ).بسبب وجود بعض العوائق اليت تعرقل اإلتصال يف إذباه معُت أو أن وبصل سوء فهم يف عملية اإلتصال

لذا هبب على اؼبؤسسات أن تورل اىتمامها بالتواصل مع وبُت اؼبوظفُت لتحسُت مهامهم، (24، ص2016اعباروشة، 
وذلك بتوفَت إسًتاتيجيات فعالة لنقل اؼبعرفة واؼبعلومات عن طريق استخدام أساليب ـبتلفة مثل جلسات النقاش والعمل 

واليت يكون ؽبا دور ىام يف بناء اؼبيزة (Alshurideh M & El Samen A.A, 2012, p86)اعبماعي،
 . (Aleksandra K.S & Rogala A, 2013, p10)التنافسية

حيث يستخدم Carneyوإنطالقا من كون االتصال الداخلي ىو مفتاح االحتفاظ باؼبوظفُت كما يعتقدىا

(Hasaballah A.H.A et al, 2014, p2367) يف إخبار اؼبوظفُت وإقناعهم باػبطط اليت تطمح اؼبؤسسة الوصول
 (Al-Khasawneh Y, 2016, p38): إذل ربقيق،(123، ص2015منَتة عابد، )من خالؽبا 
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 التنسيق بُت اإلجراءات والسلوكيات يف ـبتلف أرجاء اؼبؤسسة ؛ 
اؼبشاركة باؼبعلومات حيث تساعد على تبادل اؼبعلومات اؽبامة لتحقيق األىداف التنظيمية، واؼبعلومات بدورىا  

تساعد على توجيو األفراد يف أداء مهامهم وتعريفهم بالواجبات اؼبطلوبة منهم، باإلضافة إذل تعريف الفرد من 
 خالل نتائج أعمالو؛

األنبية البالغة يف عملية صنع القرارات، حيث تتخذ قرارات خاصة وبتاجها األفراد للحصول على معلومات  
 معينة من أجل ربديد اؼبشاكل وتنفيذ البدائل وتقييم نتائجها؛

مساعدة األفراد على اؼبشاركة يف اؼبشاعر واألحاسيس والتعبَت عن سعادهتم وأحزاهنم وـباوفهم وثقتهم  
باآلخرين، كما يبثل جزءا ىاما من عمل اؼبدير حيث يربط ىذا األخَت جبميع أعضاء اؼبؤسسة يف صبيع 

 .اؼبستويات االدارية

وبشكل عام ينطوي االتصال الداخلي على خلق واغبفاظ على عالقات قوية بُت اؼبؤسسة واؼبشرفُت 
 بأن جذب Berry & Parasuraman، وىو ما أكده (Ozdemir G &Adam O, 2015, p65)واؼبوظفُت

. وربفيز اؼبوظفُت ال هبدي نفعا إال إذا مت من خالل سياسات اتصال فعالة للوصول إذل تقدمي اػبدمة باعبودة اؼبرجوة
 من (41، ص2010ؿبجويب ؿبمد األخضر، ) ويقصد بذلك أن التسويق الداخلي لن يكون فعاال إال باالتصال الداخلي

ففي اؼبؤسسات اػبدمية االتصاالت مع اؼبوظف قد تكون أكثر أنبية من االتصال . خالل إنشاء مناخ اؼبعلومة اؼبفتوحة
 (Wambugu L, 2015, p59).بالعمالء

 ووصف بأن .ىذا الطرح، باعتبار االتصال الداخلي كاسًتاتيجية إلدارة ثقافة اػبدمة اؼبوجهة للعميلGronroosيربر 
التسويق الداخلي يبدأ من فكرة أن اؼبوظفُت ىم السوق األول للمؤسسة، فإذا دل تتمكن ىذه األخَتة من تسويق السلع 

 & Asiedu K.A).واػبدمات للمجموعة اؼبستهدفة داخليا، فإن التسويق للعميل اػبارجي ال يبكن توقع قباحو

Acheampong I, 2014, p03) 

درمان سليمان صادق وحسان ثابت )ذبسيدا ؽبذا الطرح الذي أصبح مهما بفعل االستثمار يف برامج االتصال الداخلي 

 أشكال اإلتصال الداخلي تشجع بناء رضا اؼبوظفُت مع فكرة أن رضا بأن تطويرBerry يقًتح (55، ص2007جاسم، 
 ,Asiedu K.A & Acheampong I).اؼبوظفُت تؤدي إذل رضا العمالء واليت بدورىا تؤدي لبناء والء العمالء

2014, p03). 
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، ص 2009سهام موسى دربارل، ): كخالصة يبكن القول بأن اإلتصال الداخلي الفعال يؤثر على ثالثة عناصر أساسية
34) 

 يسمح االتصال الداخلي دبعرفة متطلبات العميل واػبدمات وكذلك مفاىيم التسويق :المعرفة 
 وفهماالسًتاتيجيات؛

 من خالل االتصال الداخلي يبكن تطوير مواقف اؼبوظفُت لتصبح ذات توجو كبو خدمة : مواقف األفراد
 العمالء، وكذلك تقوية ثقافة اؼبؤسسة؛

 فهو متعلق بالعنصرين السابقُت ويظهر أثره عندما يصبح األفراد يتصرفون على كبو مستقل : سلوكيات األفراد
 .يف التعامل مع العمالء ويف إدارة التفاعل الداخلي

شرح أكثر مشوال للتسويق الداخلي من خالل استخدام االتصال Rafiq & Ahmedويف اإلطار نفسو، حاول كل من 
الداخلي كإطار ثقايف وأداة لتحقيق اؼبوائمة اإلسًتاتيجية مع بناء كفاءة خدمة العمالء، ويعكس ذلك أنبية االتصال 

 ,FerdousA.S, 2008).الداخلي يف تفعيل مفاىيم أنشطة التسويق الداخلي وربقيق النجاح التنظيمي الفعال

p225).(91، ص 2014أقطي جوىرة، ).إذن فهو عامل خلق الوعي والفهم بُت اؼبوظفُت 

 التوجه نحو العمالء : المطلب الخامس 

ا فإن التوجو كبو دائمDrucker بأن العميل هبب أن يكون يف صميم التفكَت اإلداري، وحسبPeter Druckerيرى
ولكنها فلسفة اإلدارة اغبقيقية لالسًتشاد هبا يف  (مثل وظيفة اإلنتاج، التمويل، اؼبوارد البشرية)العمالء ليس ؾبرد وظيفة

ة اؼبؤسسأن Kohli & Jaworskiلذلك إقًتح كل من(48، ص2013الشريف بقة وظبراء دومي، ).اؼبؤسسة بأكملها
اؼبوجهة كبو العمالء هبب أن تسعى إذل توليد معلومات عن السوق، حول احتياجات وتفضيالت العمالء، واؼبنافسُت 

 فتحقيق اعبودة اؼبطلوبة يتطلب (T.Mavondon.F & Conduit J, 2001, p12).ونشرىا يف صبيع أكباء اؼبؤسسة
 ( 48، ص2013الشريف بقة وظبراء دومي، ).ازباذ التوجو كبو العمالء كمحور إسًتاتيجي

ويعرف التوجو كبو العمالء على أنو ؾبموعة من اؼبعتقدات اليت تضع اىتمامات العمالء يف الدرجة األوذل مع األخذ بعُت 
 يشَت ىذا ،(343، ص2012 عبد اإللو سيف الدين غازي ساعات وشاكر تركي أمُت، )االعتبار اىتمامات أصحاب اؼبصاحل

 Nwora).اؼبفهوم إذل مبدأ التسويق الذي يعاجل أنبية النظر يف إحتياجات العمالء ورغباهتم يف صبيع أكباء اؼبؤسسة

N.G& Uzoamaka O.E, 2017, p217) كما ينظر لو كآلية تسويق تعاجل أنبية النظر يف احتياجات العمالء
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أي فهم حاجات العميل اؼبستهدف بغرض خلق قيمة ، (Yusuf G.O et al, 2016, p219)داخل اؼبؤسسة 
ويتم ذلك من خالل التنبأ باحتياجات العمالء اعبديدة واالستجابة ؽبا بتقدمي  (90،ص2014أقطي جوىرة،).باستمرار

باإلضافة إذل ذلك، يبكن السلوك اؼبوجو كبو العمالء من . السلع واػبدمات ذات القيمة األعلى ومن مث ربقيق رضاىم
 & Mokhtaran M).بناء عالقات جيدة وطويلة اؼبدى بُت اؼبوظفُت والعمالء ومن مث ربسُت أداء اؼبؤسسة

Komeilian B, 2016, p53) فعندما يتم إتباع منهج التوجو كبو العمالء ىناك إحتمال ألداء أعلى وتسليم 
 (Nwora N.G& Uzoamaka O.E, 2017, p217). خدمات ذات جودة من قبل اؼبوظفُت

 أن ىذا يتطلب ظمفهوم موسع لتوجو كبو العمالء، ليشمل العمالء الداخليُت ويالحMohr-Jacksonكما يقًتح 
 (Conduit J & T.Mavondo.F, 2001, p12):أنشطة إضافية تشمل

 فهم متطلبات العمالء الداخليُت لتسليم إحتياجات ورغبات العمالء اػبارجيُت بشكل فعال؛ 
 اغبصول على اؼبعلومات حول إحتياجات العمالء اػبارجيُت من خالل االتصال الفعال بُت اإلدارات واؼبوظفُت؛ 
 خلق قيم إضافية للمشًتي النهائي عن طريق زيادة فوائد العمالء الداخليُت؛ 

    يوضح منطق ىذا اؼبفهوم أنو من خالل تلبية احتياجات العمالء الداخليُت، تكون اؼبؤسسة يف وضع أفضل لتقدمي 
بأن العمالء الداخليُت لديهم الرغبة يف Flipoوىو ما نص عليو تعريف . اعبودة اؼبطلوبة إلرضاء العمالء اػبارجيُت

 .إشباع حاجاهتم مثل العمالء اػبارجيُت

، حيث أكد كل من  (90،ص2014أقطي جوىرة، )   لذلك يعترب التوجو كبو العمالء قوة تقود التسويق الداخلي
Narver& Slater  بأن تطوير هنج التسويق الداخلي يؤدي إذل ثقافة زبلق بعض السلوكيات األكثر كفاءة وفعالية 

تؤدي إذل تقدمي خدمات فائقة للعمالء، وبالتارل فهو تقنية إدارية تستخدم غبل اؼبشاكل مع اػبدمات الداخلية، التوجو 
وىذا .(Mohammadi R et al, 2012, p2339)كبو السوق بنجاح، وتنفيذ اػبطط اؼبناسبة للتوجو كبو العمالء

يعٍت أنو كي تكون اؼبؤسسة قادرة على تقدمي قيمة عالية للعمالء، فإنو لن يكون كافيا إلدارة اؼبؤسسة أن تكون موجهة 
للعمالء فقط، ولكن يبكن توجيو قوة التوجو كبو العمالء من خالل التسويق الداخلي حيث من شأهنا جلب اؼبوظفُت 

بالتارل فتوجهات السوق الداخلية لديها بالفعل القدرة على تعزيز فعالية التوجو كبو . للمشاركة يف القيمة
 (Temple A & Emmanuel A, 2013, p64).العمالء
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 العاؼبية يف ظل اؼبنافسة الشديدة تعرف بأنبية الًتكيز على دور اؼبوظفُت كعمالء داخليُت، وبالتارل معظم اؼبؤسسات
لديهم القدرة على خلق القيمة الكمية وتعزيز النوعية والتحسُت اؼبستمر لتقدمي اػبدمات ورفع نوعية العمل كمنتج من 

 ,Farjam N.E et al) .خالل مشاركتهم الفعالة لتوفَت منتجات وخدمات ذات جودة عالية نتيجة مستوى رضاىم

2016, p98)، فتلبية احتياجات العمالء الداخلية سوف يضع اؼبؤسسة يف ظروف أفضل لتقدمي خدمات ذات جودة
 (147، ص2017عبود سعاد، ).للعمالء اػبارجيُت

كما أن اؼبؤسسة إذا دل تكن موجهة كبو العمالء فهي ضعيفة من الناحية التنافسية، يف حُت أن تبٍت ىذه الفلسفة 
فالعميل أضحى اغبلقة اؼبفقودة اليت تستوجب على اؼبؤسسات إسًتجاعها . وتطبيقها يبنحها األولوية لتحقيق ميزة تنافسية

 (48، ص2013الشريف بقة وظبراء دومي، )..واؼبراىنة عليها يف وضع االسًتاتيجيات لتحقيق األىداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدرة التسويق الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة: المبحث الثالث

اعتربت إدارة اؼبعرفة مفهوما لوصف العمليات اليت تقوم من خالؽبا اؼبؤسسات بتطوير وتنظيم وتبادل اؼبعرفة من أجل 
 ,YousefiT et al, 2014)حيث توجد ىناك عوامل فعالة يف إنشاء واستخدام ىذه العمليات،. ربقيق اؼبيزة التنافسية

p125, 126) لذا يعد التسويق الداخلي أحد ىذه العوامل بًتكيزه على اؼبوظفُت كأصول ىامة بالنسبة للمؤسسة واليت
 ,Spodarczyk E& Szelqgowska-Rudzka K,2008)تعترب مشاركتهم أنشطة ضرورية يف تنفيذ إدارة اؼبعرفة  
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p313) من أجل ربسُت األداء التنظيمي من خالل ربسُت نوعية اؼبنتجات اليت تعترب عوامل رئيسية لضمان بقاء
 (Khameneh S.M et al, 2015, p663). واستمرارية اؼبؤسسة

  أن التسويق الداخلي ىبلق سلسلة من األنشطة اليت تدفع اؼبعرفة من اؼبستويات الضمنية Ballantyneكما افًتض
  فبا يعزز من التنفيذ الفعال واؼبناسب (Hume G & Hume M, 2015, p24)الفردية إذل مستويات صروبة صباعية

 Karimi):، كما يبكن اعتباره أداة للتعلم من خالل(Ahmed P.K& Rafiq M, 2002, p181) إلدارة اؼبعرفة
P.M et al, 2011, p709) 

 خلق الثقة التنظيمية وذبديد اؼبعرفة؛ 
 يساعد اؼبوظفُت على فهم حاجاهتم اؼبرتبطة بإدارة اؼبعرفة؛ 
 من األنشطة التبادلية بُت اؼبوظفُت (......اؼبكافآت، الًتقية، التعويضات،)والعائد  (الوقت، اعبهد)وبدد التكلفة

 باعتبارىم عمالء داخليُت؛
  يسمح للموظفُت معرفة ماذا وبدث يف اؼبؤسسة؟كما يشجعهم على تبادل التجارب واػبربات، وىو ما وبسن

 اؼبعرفة التنظيمية؛ 

فممارسة التسويق الداخلي تساىم يف تفعيل أنشطة وعمليات إدارة اؼبعرفة،لذلك فإن التدريب والتحفيز والتمكُت 
واالتصال الداخلي والتوجو كبو العمالء أنشطة تصنع القيمة بتوفَت اػبدمات وربسُت نوعية  العمل كمنتج ومشاركتهم يف 

 .القيام دبختلف العمليات الرائدة لتحسُت نوعية اؼبنتجات واػبدمات، وبالتارل زيادة رضا العمالء

 

 

 مساهمة التدريبفي تعزيز إدارة المعرفة: المطلب األول

  أن اؼبؤسسات اليت ليس ؽبا خطط تدريبية وتكوينية فإن موظفيها ال يبلكون فرص جيدة للنجاح يف Fang et alأشار 
 يزودىم (168، ص 2014أقطي جوىرة، )تنفيذ إدارة اؼبعرفة، فتطوير اؼبوظفُت والذي يعد أحد أبعاد التسويق الداخلي

 من أجل ربقيق (180، ص2013بلقوم فريد، )باؼبهارات واؼبعارف اليت سبكنهم من أداء واجباهتم بالكفاءة اؼبطلوبة
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فهذا النشاط ىو عملية تدمج بُت ما يكسبو اؼبوظف وما يبتلكو ػبلق اؼبعرفة التنظيمية اعبديدة، . األىداف التنظيمية
 .اكتساب اؼبعرفة، خزن اؼبعرفة، التشارك باؼبعرفة، تطبيق اؼبعرفة: ويبكن معرفة ذلك من خالل مسانبة التدريب يف

 مساهمة التدريب في اكتساب المعرفة     : الفرع األول

 بأن التدريب ىو جهد ـبطط من قبل اؼبؤسسة، يساعد اؼبوظفُت على التعلم واكتساب اؼبعارف Noe et alوصف
   والذي .(Shaikh A.A.I & Aktharsha U.S, 2016, p67)واؼبهارات من الكفاءات ذات الصلة بالوظيفة

كلفة )إذل  (كلفة التدريب والكفاءة)يعرب عن وجهة نظر إسًتاتيجية طويلة، وىكذا تنتقل اؼبؤسسة من استخدام مفردات 
بأنك إذا نظرت لسنة ستحصد رزا، وإذا نظرت لعشرين سنة ستجٍت ) و ىذا ما يذكر باؼبثل الصيٍت(االستثمار والفاعلية

، ويبكن أن يفسر ذلك بأن (237، ص2011مؤيد نعمة الساعدي، ).(أشجارا، وإذا نظرت لقرون ستؤىل أشخاصا
اؼبؤسسة اؼبهتمة بتدريب وتطوير اؼبوظفُت وإعطائهم الثقة فإهنم سيبذلون اؼبزيد من جهدىم ويكونون أكثر فعالية يف 

 (Del Vall I.D et al, 2009, p395).العمل

وىذا ما هبعل التدريب عملية تبادل تؤدي لكسب منافع لكل من اؼبؤسسة واؼبوظفُت، فاؼبنفعة اليت تعود على اؼبؤسسة 
ىي بناء نظام فعال إلدارة اؼبعرفة، أما بالنسبة للموظفُت ىي الرضا من خالل اكتساهبم اؼبعارف واؼبهارات والرغبة يف 

 بأن Tzafrirوىذا ما أكده.(Spodarczyk E&Szelqgowska-Rudzka K,2008,p313) تطوير اؼبؤسسة
 ,Del Vall I.D et al, 2009).االستثمار يف التدريب يبكن أن هبعل اؼبوظفُت يشعرون بالدين اذباه اؼبؤسسة

p395) 

إضافة للمعرفة اليت يبتلكها اؼبوظفُت فالتدريب يكسبهم مهارات ومعارف ال يبلكوهنا من قبل، وىو ىدف ربتاجو 
 ألجل تعزيز الفعالية التنظيمية (449، ص2004سعاد نائف برنوطي، ) اؼبؤسسة حصل تطوير جذري يف أعماؽبا أو أسواقها

. واألداء، كما يساىم بإضافة قيمة للمؤسسة وجعل اؼبوظفُت يتصرفون بطريقة تدعم مهمة اؼبؤسسة وأىدافها
(Burman Z.A, 2014, p91) 

يوفر للموظفُت اؼبعارف (Karimi P.M et al, 2011, p712)ونتيجة لذلك، التدريب أصبح أمرا ضروريا ألنو 
والقدرات واؼبهارات الالزمة والكفاءات اؼبتنوعة والسلوكيات اؼبرضية اؼبطلوبة من قبل اؼبؤسسة واليت من شأهنا تعزيز 

إذن (Tongsami K & Tongsami I, 2015, p56).إمكاناهتم للعمل يف ظل التغَتات التكنولوجية اعبديدة
فاؼبؤسسة اليت تعتمد على التدريب كنشاط ىام سبيل شيئا فشيئا إذل أن تكون ذات ميزة تنافسية تقوم على اؼبعرفة سواء 

 (183، ص2013بلقوم فريد، ). إكتساهبا من البيئة اػبارجية أو توليدىا من داخل اؼبؤسسة
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بأنو إلكتساب   Meyer & Allenإن إزدىار اؼبؤسسة وتطورىا يعتمد على القدرة الفكرية ؼبوظفيها، لذلك يرى
اؼبعارف واؼبهارات يتطلب برامج التدريب الفعالة، لتمكُت اؼبوظفُت من التعامل مع الظروف غَت اؼبؤكدة اليت قد تواجههم 

فبدون التدريب اؼبالئم ال يتلقى اؼبوظفون اعبدد واغباليون اؼبعارف وال يطورون من مهاراهتم، لذلك يعد . يف اؼبستقبل
 & Elnaga A)التدريب والتطوير ضروري دبكان العمل ألنو يزودىم باؼبعارف واؼبهارات كما يبنحهم فرص التطوير

Imrane A, 2013, p137)وزيادة إنتاجيتهم والتزامهم فبا يؤدي بدوره إذل ربسُت أداء اؼبؤسسة ، .(Obeidat 

B.Y et al, 2014, p11)فبا يعٍت بأن التدريب يساىم يف إكتساب اؼبعرفة. 

 مساهمة التدريب في خزن المعرفة: الفرع الثاني

      يتم إنشاء اؼبعرفة يف ذىن الفرد، لذلك فإن اؼبوظفُت اللذين لديهم قدرات أكثر فعالية يبلكون مصادر قيمة 
على إثراء اؼبخزون اؼبعريف  (KhamenehS.M et al, 2015, p673, 674)للمعارف الضمنية، كما يساعد التدريب

 .لدى كل فرد وزيادة معارفو الضمنية وتنوعها فبا يسح ؽبم بتحقيق إبداعات يف العمل ؼبواجهة التغَتات اؼبستقبلية

 Shaikh)   كما يعد التدريب من األنشطة الداعمة لألداء الفردي وبناء الكفاءات األساسية للموظفُت

A.A.I&Aktharsha U.S, 2016,p72) فبا يؤدي إذل زيادة سبكنهم من أداء وظائفهم نتيجة الرصيد اؼبعريف الذي
لذا ينبغي أن ينظر للمعارف الضمنية كأداة لتحقيق االستدامة واالمتيازات (171، ص 2017عبود سعاد، ).أصبح يبتلكونو

واليت تصبح  .(Bahrami K & Iranzadeh S, 2013, p58)التنافسية من خالل االستفادة من الربامج التدريبية
 Mei-Liang)بعد ذلك اؼبعرفة اعبديدة يف اؼبؤسسة وىي العامل اغباسم بالنسبة للموظف للحفاظ على أدائو اؼبتقدم

C& Sheng H, 2009, p116) وىذا يدل (171، ص 2017عبود سعاد، ). عند قيامو باؼبهام اغبالية واؼبستقبلية
 خاصة يف عملية صنع (44، ص2016بن أحسن ناصر الدين، ) على اؼبردود اإلهبايب الذي حققو نظام التدريب

 اؼبعارف اؼبخزنة يف عقول اسًتجاعويبكن أن يتم ذلك من خالل (Lopez S.P et al, 2006, p216).القرارات
 وىنا يظهر الدور اؼبهم لنشاط التدريب والتطوير من خالل مسانبتو الفعالة يف إحداث اؼبوظفُت أو أجهزة الكمبيوتر

 .فبا يعٍت بأن التدريب يساىم يف خزن اؼبعرفة.التغيَتات الفكرية واغبفاظ على القدرات وتطويرىا الفردية منها واعبماعية

 مساهمة التدريب في المشاركةبالمعرفة: لثالفرع الثا

إن اؼبؤسسة اليت تتمتع بقدر كبَت من االبتكار ىي األكثر قباحا يف االستجابة للمتغَتات واالعتماد بشكل كبَت على 
 على اؼبؤسسة ، وبالتارل من اؼبهم(Chen C-J & Huang J-W, 2009, p105)تبادل اؼبعارف واػبربات بُت اؼبوظفُت
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 فوجد نشاط التدريب كممارسة فعلية لتشجيع أن زبتار اؼبمارسة اؼبناسبة لتسهيل عملية تبادل اؼبعارف بُت اؼبوظفُت
سلوك نقل اؼبعارف وتقاظبها حيث أن اؼبوظفُت لديهم فرصة لتبادل اؼبعلومات واألفكار خالل جلسات التدريب الرظبية 

حيث تشمل فرص التدريب الرظبية فرق العمل اؼبنظمة (Fong C-Y et al, 2011, p707).أو التفاعالت غَت الرظبية
بأهنا قنوات التعلم Rulke & Zaheer كل من والنظم القائمة على التكنولوجيا اليت تسهل تبادل اؼبعارف حيث وصفها

أما التفاعالت غَت الرظبية تشمل العالقات . اؼبقصودة واليت مت تصميمها من أجل اغبصول على اؼبعارف ونقلها
على أهنا Rulke & Zaheerالشخصية والشبكات االجتماعية واليت ؽبا دور كبَت يف تسهيل التشارك اؼبعريف و أشار ؽبا 

  (Ipe M, 2003, p349).قنوات التعلم العالئقية

كما نعلم أن التدريب والتطوير يشَت إذل عملية نقل اؼبعارف واؼبهارات الالزمة لتنفيذ نشاط أو مهمة ؿبددة وبالتارل 
فوائده لكل من اؼبؤسسة واؼبوظفُت تتسم بالطابع االسًتاتيجي ؼبواجهة التحديات اغبالية واؼبستقبلية، كما يفًتض ؾبموعة 
واسعة من اإلجراءات بدءا من تدريب اؼبوظفُت ؼبهامهم اغبالية وتبادل اؼبعارف لتحسُت آفاق األعمال وخدمة العمالء، 

 (Niazi A.S, 2011, p43).ويركز على تطوير حياهتم اؼبهنية لتحقيق األىداف التنظيمية وأيضا ػبلق ميزة تنافسية

 ,Fong C-Y et alمن أجل ضمان األداء األفضل واغبصول على مستوى أعلى من االلتزام واؼبسانبة 

2011)(p719. واالنفتاح على األفكار اؼببتكرة، على اؼبؤسسة أن توفر برامج تدريبية واسعة ومتنوعة لتطوير اؼبعارف
واؼبهارات وزيادة اػبربات يف صبيع اؼبستويات من خالل هتيئة الظروف لتشجيع اؼبوظفُت على تقدمي وتبادل أفكار جديدة 

فبا يعٍت بأن التدريب يساىم يف  (Chen C-J & Huang J-W, 2009, p106). واالبتكاراإلبداعوبالتارل تعزيز 
 .اؼبشاركة اؼبعرفة

 

 

 مساهمة التدريب في تطبيق المعرفة: الفرع الرابع

      يلعب التدريب الدور اؽبام يف قباح تنفيذ ـبتلف األعمال وجعل اؼبوظفُت قادرين على أداء أعماؽبم بفعالية نتائج 
وعالوة على ذلك، ينبغي على . تطبيق معارفهم، وىنا يتحدد الفرق بُت أداء اؼبوظفُت السابق، واألداء بعد التدريب

 .اؼبؤسسة إن أرادت ربسُت األداء التنظيمي عليها ربسُت األداء الفردي من خالل التطوير والتدريب
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 ,Lopez S.Pet al)لذا ينبغي النظر إذل التدريب بأنو يفضل اؼبشاركة باألفكار واؼبعارف وذبنب ركود اؼبعرفة اؼبخزنة  

2006, p216) من خالل التنفيذ السليم واؼبنهجي للمعارف اؼبكتسبة من الربامج التدريبية، وىو ما يؤدي باغبصول
على موظفُت مدربُت وبالتارل ستزيد من فرص كفاءهتم وفعاليتهم يف أداء واجباهتم واؼبشاركة يف إحداث التغيَتات 

 (Kulkarni P.P, 2013, p137).اإلهبابية والوصول إذل األىداف اؼبرجوة للمؤسسة

 :إن التدريب ينقل اؼبعرفة للموظفُت، والتنفيذ اؼبناسب ؽبذه اؼبعارف يؤدي إذل ربقيق الفوائد التالية

 قدرة اؼبوظفُت على اؼبوازنة بُت حياهتم اؼبهنية وحياهتم الشخصية، فبا يؤدي إذل اغبد من التوتر؛ 
 ربسُت الصحة اعبسدية والنفسية للموظفُت، وبالتارل خفض معدل التغيب عن العمل؛ 
 تطور معنويات اؼبوظفُت وزيادة إنتاجيتهم، بالتارل الرضا الوظيفي؛(Kulkarni P.P, 2013, p137) 
 هتيئة اؼبوظفُت للتعامل مع ـبتلف التغَتات البيئية؛ 
 رفع العوائد اؼبالية للمؤسسة عن طريق اؼبنتجات اؼببتكرة.(Niazi A.S, 2011, p44) 

خالصة القول، باستخدام برامج التطوير والتدريب تتجدد معارف اؼبوظفُت وتعزز مهاراهتم الشخصية كما تساعد يف 
 .فبا يعٍت بأن التدريب يساىم يف تطبيق اؼبعرفة.ذبنب التقادم اإلداري

 : وبناء على ما سبق يبكننا إقًتاح الفرضية التالية

 "يساهم التدريب في تعزيز إدارة المعرفة"

 مساهمة التحفيز في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب الثاني

يعد اؼبورد البشري أىم عنصر يف اؼبؤسسة لتنفيذ أنشطتها وربقيق أىدافها، لذا سعت جل اؼبؤسسات إذل البحث يف 
كيفية حث ىذا العنصر على تقدمي أفضل ما لديو من مهارات ومعارف وبذل جهده لصاحل مؤسستو، دبا يسهم يف 

فالتحفيز أحد السبل الرئيسية يف حث اؼبورد . ربقيق أىدافها ومبوىا وتطورىا من خالل االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج
من خالل اؼبسانبة الفعالة الذي يلعبها يف إكتساب اؼبعرفة، (20، ص2013موسى السعودي، )البشري على ربقيق ذلك، 

 .خزن اؼبعرفة، اؼبشاركة باؼبعرفة، تطبيق اؼبعرفة

 مساهمة التحفيز في إكتساب المعرفة: الفرع األول
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تعًتف العديد من اؼبؤسسات اليوم بأن ربفيز اؼبوظفُت يتطلب مستوى من االحًتام بُت اإلدارة واؼبوظفُت ، حيث يشمل 
 & El Samen A.A)، (القرارات اليت تؤثر على اؼبوظفُت، االستماع ؽبم، وتنفيذ اقًتاحاهتم)ىذا االحًتام 

Alshurideh M, 2012, p85)لتشجيع القدرات اإلبداعية على خلق وتوليد اؼبعارف اعبديدة  (Belgoum F & 

Ben Bayer H, 2011, p10)، واحملافظة على اؼبوظفُت اؼبؤىلُت بطرق تساىم يف ربقيق الكفاءة والفاعلية
بأن اؼبوظف الذي Quigly et alوىو ما أشار لو (197، ص2011ؿبمد جبار الشمري وحامد كرمي اغبدراوي، ).للمؤسسة

 (197، ص2013بلقوم فريد، ).يبلك قدرة كبَتة للتعلم، قد ىبفق يف إكتساب اؼبعرفة إذا نقص أو غاب عنصر التحفيز

إن تنوع النظام التحفيزي للموظفُت بُت مكافئتهم بتقاسم األرباح أو منحهم أسهم باؼبؤسسة، وبُت توفَت الدعم النفسي 
ؽبم بتقدمي الثناء على إقبازاهتم واالعًتاف ؽبم بقدراهتم على اإلبداع وعدم اغباجة لرقابتهم، ذبعلهم يقتنعون بتوفر ىذه 
القدرات واؼبهارات لديهم، فًتفع قابليتهم على العمل والتنافس وتقدمي أفضل األفكار، فبا يزيد استعدادىم الكتساب 

 (358، ص2014طباخي سناء، بن ساىل وسيلة، ).أكرب قدر من اؼبعارف

حىت يؤدي اؼبوظفُت ىذا الدور هبب تقييمهم وربفيزىم من خالل تطوير اؼبعايَت القائمة على الكفاءة، وتقييم األداء 
:  من أجل إقباز الواجبات التالية(Irimie S et al, 2015, p751)الفردي وإنشاء أنسب الطرق التحفيزية

(Bordeianu O.M, 2015, p148) 

 اغبصول على ميزة تنافسية مستدامة من خالل معارف اؼبوظفُت؛ 
 التعلم بشكل سريع؛ 
 خلق وإكتساب معارف جديدة؛ 
 إهباد حلول جديدة وسريعة ؼبختلف اؼبشاكل التنظيمية؛ 
 زيادة األداء التنظيمي واػبربات والقدرة على التغيَت؛ 
 التواصل مع اؼبعرفة عرب اؼبؤسسات العاؼبية، وربفيزىم على فبارسة السلوك السليم. 

فالتحفيز ينبغي أن ينظر لو بأنو يساىم يف زيادة مواىب اؼبوظفُت ويشجعهم على إكتساب اؼبعارف واؼبهارات، كما 
فاؼبكافأة الفعالة ىي اؼبفتاح لتحقيق األىداف اإلسًتاتيجية .يدعم األىداف التنظيمية بكونو لو تأثَت إهبايب على األداء

 .فبا يعٍت بأن التحفيز يساىم يف إكتساب اؼبعرفة(Arnett D.B et al, 2002, p91).للمؤسسة

 مساهمة التحفيز في خزن المعرفة: الفرع الثاني
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إن إنبال اؼبؤسسة للموظف بعدم ربفيزه لو تأثَت كبَت على الروح اؼبعنوية فيحملها خسائر ـبتلفة، ألنو ىو اؼبسؤول عن 
التغيَت وإزباذ القرارات االسًتاتيجية وتطبيقها واليت تفتح اجملال أمام اؼبؤسسة للنجاح والتميز عن باقي اؼبؤسسات، وفبا ال 

، بسبب مغادرتو (14، ص2007عزيون زىية، )يستبعد أمره أنو قد يسبب يف مشكالت تؤدي إذل الضعف واػبسارة 
 .اؼبؤسسة هنائيا وبالتارل فقدان الثروة اؼبعرفية اؼبخزنة

فاؼبوظفُت الذين لديهم دافع إهبايب باؼبؤسسة وبافظون على بقائها من خالل األداء اعبيد والتعامل الفعال مع العمالء 
، لذلك فاؼبؤسسة اليت ترغب يف اإلستمرار عليها اإلحتفاظ (Al-Khasawneh Y, 2016, p37)وزيادة والئهم ؽبا

دبوظفيها من خالل ربفيزىم دبختلف الوسائل الفعالة وخلق شعور لديهم أنو بفضل معارفهم ومهاراهتم ربقق قباحات 
 .فبا يعٍت بأن التحفيز يساىم يف خزن اؼبعرفة. باىرة

 مساهمة التحفيز في المشاركة بالمعرفة: الفرع الثالث

 اؼبؤسسة ربتاج إذل موظفُت أكفاء يبثلون مصدر اؼبيزة التنافسية ؽبا، وتعد أنو يف ظل احمليط التنافسي Fang et alيرى 
كما تبُت ، (168، ص 2014أقطي جوىرة، )عملية التشارك اؼبعريف ذات الدور الفعال يف ربقيق جودة اػبدمات اؼبقدمة 

واؼبساعدة على بناء ثقافة (Fong C.Y et al, 2011, p708)بأن التحفيز فبارسة ىامة لتسهيل تبادل اؼبعارف
  (Wang S & Noe R, 2010, p118).داعمة

 ,Mishra T & Sinha S)بأن التحفيز ىو أفضل وسيلة لتعزيز تبادل اؼبعرفة بُت اؼبوظفُت Bailey &Clarkeويؤكد

2014, p675) من خالل نقلها بينهم دبختلف اؼبستويات التنظيمية لالستفادة الكاملة وربسينها وربويلها إذل قيمة 
 (Jahani S et al, 2011, p88).اقتصادية وتنافسية للمؤسسة

 لضمان اؼبهارات العالية اليت تساعدىا على ربقيق أىدافها إن زيادة اؼبنافسة ذبرب اؼبؤسسات على اإلستثمار يف موظفيها
 ,Zafar N et al, 2014)ملللعيف اغباضر وأيضا اؼبستقبل، ويتم ذلك بتحفيز اؼبوظفُت وتوفَت أفضل مكان 

p52). ويبكن أيضا أن يتم من خالل نقل اؼبعارف داخل اؼبؤسسة ليتيح للموظفُت للعمل بكفاءة ليس فقط لتحقيق
كوسيلة لتعزيز كفاءة  (الدافع الداخلي)ولكن أيضا لتطوير الذات (الدافع اػبارجي)نوعية عالية من اؼبنتجات واػبدمات

وبالتارل فهي ضرورية لإلدارة الفعالة ؼبنع فقدان اؼبعرفة باؼبؤسسة خبلق (Cruz N.M et al, 2009, p478). اؼبؤسسة
 & Allameh S.M)،ثقافة واؼبناخ القائم على التعاون والثقة وااللتزام واليت تدفع باؼبوظفُت لتبادل اؼبعارف

Eizadpanah N, 2014, p13)  فاؼبؤسسات اليت تستطيع إهباد الطرق الكفيلة لتسهيل اؼبشاركة وغالبا من خالل 
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سبنح Hewlett-Packard مثل مؤسسة (74،ص2016عيشوش رياض،).الطرق التحفيزية للموظفُت ستكسب ميزة ىامة
 للموظفُت الذين يسانبون بإقبازات صباعية ربقق قباح ؽبا بشكل كبَت، Knowledge Masters Awardsما يسمى

ووبصل الفائزون على ربفيزات ومكافآت كاالعًتاف على مستوى الشركة، أو منح مبالغ نقدية، أو رحالت مدفوعة 
نظرا ألن مزايا التحفيز واؼبكافآت واضحة للموظفُت فبا يؤدي لتحمسهم جوىريا للتشارك باؼبعرفة مع بعضهم .األجر
 .فبا يعٍت بأن التحفيز يساىم يف تبادل ونقل اؼبعرفة واؼبشاركة هبا(Andriessen E.J.H.E, 2006, p05).البعض

 مساهمة التحفيز في تطبيق المعرفة: الفرع الرابع

 ,Egan T.M et al, 2004)يعد التحفيز أىم عامل يؤثر على اعبهود اؼببذولة الستخدام اؼبعرفة يف اإلعداد الوظيفي

p285.(ه على العمل ال تتوقف على اؼبعارف واؼبهارات اليت يتمتع هبا، إمبا يتأثر ذلك بدرجة  إذ أن كفاءة اؼبوظف وقدرت
 (189، ص2014بوؾبان عادل، ).كبَتة حبافزيتو للعمل

 ,Malhotra Y & Gaeletta)(D.Fوصف أنو باستخدام اغبوافز واؼبكافآت يف اؼبؤسسة Wenger et al ودبنطق

2003, p03. يتم تشجيع األفراد على اؼبشاركة يف إزباذ القرارات والقيام باألنشطة اليت يكون ؽبا تأثَت مباشر على  
موسى ).أعماؽبم، وإعطائهم الفرص اليت سبكنهم من إظهار قدراهتم على تطبيق أفضل ما يبتلكون من معارف ومهارات

 (21، ص2013السعودي،

، إذن تقدير جهود اؼبوظفُت، وترقيتهم واالعًتاف دبجهوداهتم ومنحهم مكافآت حوؽبا وتلبية كل ما يتوقعونو من اؼبؤسسة
فالفرد . يعد أداة ربريك اعبهود االبداعية للموظفُت بتغيَت سلوكاهتم وتعزيز دافعيتهم كبو العمل بتطبيق اؼبعارف العالية

عندما يتم مكافأتو على مهاراتو ينفذ اؼبزيد منها، كما يزيد إنتماءه ووالئو للمؤسسة فبا يؤدي إذل بقائها وىذا ما يوفر ؽبا 
إذن فللتحفيز دور فعال يف تشجيع اؼبوظفُت على التجديد يف معارفهم وتطبيقها يف .اغبصول على ميزة تنافسية دائمة

 :وبناء على ما سبق يبكننا إقًتاح الفرضية التالية. خلق منتجات وخدمات ذات جودة عالية

 "يساهم التحفيز في تعزيز إدارة المعرفة"

 مساهمة التمكين في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب الثالث

تعترب اؼبؤسسات أن اؼبوظفُت القاعدة اليت يعتمد عليها يف ربقيق ـبتلف األىداف من خالل سبكينهم وتعزيز قدراهتم 
 ,Badah A, 2012)ومنحهم حرية التصرف وإزباذ القرارات وربقيق اؼبشاركة الفعالة يف إدارة ىذه األىداف،
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p192)كما يعترب سبكُت اؼبوظفُت كنهج ربفيزي لتوفَت وخلق فرص إلزدىار اؼبواىب والقدرات والكفاءات الفكرية 
.(Harandi M.J & Motlagh A.N, 2014, p222) وبناء على ذلك يبكن أن يساىم التمكُت يف تعزيز إدارة 

 .اؼبعرفة من خالل مسانبة التمكُت يف إكتساب اؼبعرفة، خزن اؼبعرفة، اؼبشاركة باؼبعرفة، تطبيق اؼبعرفة

 مساهمة التمكين في إكتساب المعرفة: الفرع األول

 ,Lopez S.P et al, 2006) بأن التمكُت أحد العناصر األساسية باؼبؤسسات  Marquardt &Reynoldsيؤكد 

p221.من خالل مسانبة اؼبوظفُت يف توفَت وتنظيم أربعة عناصر اؼبعلومات واؼبعارف واؼبكافأة والسلطة ،(Harandi 

M.J & Motlagh A.N, 2014, p223)جواد ؿبمد علي وسيف الدين عماد ).واليت تعود على اؼبؤسسة بعوائد ملموسة
 (167، ص2013أضبد، 

خلق اؼبعرفة واالبتكار لن يتحققا دون سبكُت األفراد، فكلما يشعر اؼبوظفون بأهنم يتمتعون بقدر أكرب من االستقاللية ف
 Salajeghe)وأن أنشطتهم أكثر فعالية يبكنهم تطبيق حاالت جديدة يف اؼبؤسسة وؿباولة االكتساب اؼبزيد من اؼبعارف

S et al, 2013, p248) لتحسُت االنتاجية التنظيمية من خالل االستفادة من معارف ومهارات وخربات اؼبوظفُت .
(Fotovat S et al, 2012, p10968)لذا يبكننا القول بأن التمكُت يساىم يف إكتساب اؼبعرفة  .

 مساهمة التمكين في خزن المعرفة: الفرع الثاني

 ,Khansharifan A et al)يعد سبكُت اؼبوظفُت أحد اؼبواقف العصرية اعبديدة الذي تستخدمو اؼبؤسسات اليوم

2015, p503)عباس حسُت جواد وعبد السالم علي حسُت، )، ذلك أنو عملية تزيد من اغباجة إذل معارفهم ومهاراهتم

 بالبحث عن البدائل اعبديدة، كما يعد أيضا نشاط ربفيزي مناسب بُت اؼبوظف والوظيفة من أجل جعلهم (12ص
 بدون معارف ومهارات يكون من اؼبستحيل القيام Lawlerقادرين على إدراك ربسُت أداء اؼبؤسسة وىذا ما أشار لو 

 (Ravanpykar Y et al, 2014, p286).بأعمال فعالة للموظفُت

لذلك العديد من اؼبؤسسات تعتمد على التمكُت كعامل ىام لتشجيع اؼبوظفُت على اغبفاظ على معارفهم داخل 
اؼبؤسسة من أجل إقباز مهامهم بكفاءة وفعالية لضمان بقائها وقدرهتا على االستمرار باحمليط التنافسي واؼبضطرب، 

 .  فبا يعٍت بأن التمكُت يساىم يف خزن اؼبعرفة. فاألفراد اؼبتمكنون يشعرون بأهنم أكثر فعالية

 مساهمة التمكين في التشارك بالمعرفة: الفرع الثالث
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إن اؼبعارف واؼبهارات مفيدة عندما يستخدمها اؼبوظف يف وظيفتو، وإذا مت نقلها إذل أجزاء أخرى من اؼبؤسسة فإنو 
 لذا يسعى اؼبديرون إذل تشجيع تبادل اؼبعارف ،(Ravanpykar Y et al, 2014, p287) سيكون أكثر فائدة 

ألن الفرد ال يستطيع التصرف لوحده دون تبادل اؼبعلومات، ويبكن أن تشمل .اؼبًتاكمة يف أذىان أعضاء اؼبؤسسة
التمكُت يتيح لألفراد ف.اؼبعلومات اؼبعرفة واؼبهارة اؼبناسبة للوظيفة اليت ىي ضرورية وقيمة ألداء اؼبوظفُت وربقيق أىدافهم

التصرف بشكل إبداعي وإبتكاري وؿباولة اغبفاظ على مواقفهم وتعزيزىا من خالل تنمية مواىبهم وتبادل معارفهم 
 & Arnold ل ووفقا(Moghadam H.R.K & Keshtegar A, 2015, p139, 142)وخرباهتم،

Coauthorsعلى .التمكُت يتضمن تشجيع اؼبوظفُت عل حل اؼبشاكل معا وبالتارل توفَت الفرص ؽبم لتبادل معارفهم
سبيل اؼبثال قد يعطي اؼبدير فرصة للموظفُت للعمل صباعيا إلقباز مهامهم باستقاللية، ومنحهم الفرصة للتعبَت عن آرائهم 

ففي ظل ىذه الظروف، تكون مسانبة العمل كفريق أعلى كما تؤثر فعليا على عملية صنع . وتشجيعهم عن إقًتاحاهتم
بالتارل التمكُت وبفز اؼبوظفُت على .القرار التعاونية اؼبناسبة، ولذلك قد هبد اؼبوظفُت أن تبادل معارفهم أمر مهم عمليا

 Srivastava A).مساعدة بعضهم البعض من خالل اؼبشاركة دبعارفهم وتبادل اآلراء لتقدمي اغبلول ؼبختلف اؼبشاكل

et al, 2006, p1241)  وىذا ما أظهرتو نتائج دراسة Bowen & Lawler بأن التمكُت وبدث عندما يتم توزيع
 ,Moghadam H.R.K & Keshtegar A, 2015).ونقل اؼبعلومات واؼبعارف واؼبكافآت يف اؼبؤسسة

p142)باؼبشاركة باؼبعرفةوعبميع اؼبعلومات اؼبذكورة أعاله من احملتمل جدا بأن التمكُت يساىم . 

 مساهمة التمكين في تطبيق المعرفة: الفرع الرابع 

التمكُت ىو طريقة سليمة لتطبيق اؼبعرفة، وىذا يزيد من الثقة وااللتزام واالعتماد على الذات ووبسن األداء يف هناية 
لذا فتمكُت اؼبوظفُت، كدافع جوىري للعمل على ربرير الطاقات الداخلية وتوفَت الركائز ػبلق الفرص للتعبَت عن . اؼبطاف

مواىبهم ومهاراهتم وكفاءاهتم وىذا ما هبعل لديهم القدرة الالزمة واؼبالئمة للقيام بواجباهتم وتطبيق معارفهم الزباذ 
القرارات الصائبة كما يشعرون بأن لديهم اغبرية واالستقاللية يف القيام بأنشطتهم فبا تأثر إهبابيا على نتائج 

 (Kalajahi M & Janani H, 2015, p921).عملهم

 للموظفُت، كما اإلبداعية وتنفيذ أفضل اؼبعارف والطاقات استخدامفامتالك اغبرية الزباذ القرارات وبسن من مستوى 
األعمال والبحث أن اؼبوظفُت اؼبمكنُت أكثر قدرة على تنقيح العمليات الضرورية إلقباز ـبتلف  Kirkman et alبينها

وىذا يعٍت بأن التمكُت يسمح بتطبيق اؼبعارف (23، ص2010جواد ؿبسن راضي، ).عن اغبلول اإلبداعية ؼبشاكل اؼبؤسسة
 :وبناء على ما سبق يبكننا إقًتاح الفرضية التالية. بكفاءة وفعالية فبا يسمح للموظفُت بزيادة خرباهتم مع مرور الوقت
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  "يساهم التمكين في تعزيز إدارة المعرفة"

 مساهمة اإلتصال الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب الرابع

أصبح الفرق بُت اؼبؤسسة الناجحة والغَت ناجحة، ال يرتبط دبدى توافر اؼبوارد واإلمكانيات اؼبادية أو ندرهتا، بقدر ما 
وذلك لضمان ، (62، ص2014األمُت بلقاضي، )تتمثل يف مدى وجود فبارسة تنظيمية فعالة تسمح بالتفاعل اإلهبايب 

إنسيابية اؼبعلومات واؼبعارف بُت اؼبستويات التنظيمية اؼبختلفة، وربديد مدى كفاءة وفعالية األداء من أجل التغلب على 
وىو ما (Kosir S, 2014, p1646). بالتنفيذ الناجح للتغيَتات اؼبخطط ؽبا(Zaumane I, 2017, p25)اؼبنافسُت

يعٍت بأن اإلتصال الداخلي ىو عملية تشجيع إكتساب وتبادل اؼبعارف واآلراء ألداء األعمال بطريقة أفضل ويف الوقت 
فيإكتساب بناء على ذلك يبكن أن يساىم اإلتصال الداخلي يف تعزيز إدارة اؼبعرفة من خالل مسانبتو يف  . اؼبناسب

 .اؼبعرفة، خزن اؼبعرفة، اؼبشاركة باؼبعرفة، تطبيق اؼبعرفة

 مساهمة اإلتصال الداخلي في إكتساب المعرفة: الفرع األول

، فمن خالؽبا يتم إعادة تنشئة الفرد واكتسابو ؼبعارف وسلوكات  أن اؼبؤسسة منبع للتعلم الثقايفSain Saulieuيرى
جديدة ويعترب الكثَت من الباحثُت من بينهم عمر أكتوف أن اؽبدف من االتصال الداخلي ىو جعل اؼبعرفة سبثل فلسفة 

لذا فالتواصل الفعال ىو أداة جيدة للحصول على اؼبعارف حول السلوك البشري (69، ص2014األمُت بلقاضي، ).اؼبؤسسة
كما يتمكن كل أفراد اؼبؤسسة من تعديل أفكارىم ،(Kosir S, 2014, p1646)والتنفيذ الفعال للتغيَت داخل اؼبؤسسة

وإكتساب مهارات جديدة فبا يؤدي إذل زيادة سبكنو من األداء السليم ؼبهامو وواجباتو نتيجة الرصيد اؼبعريف الذي أصبح 
 .فال يوجد فرد يبتلك اؼبعرفة بالفطرة وإمبا يكتسبها نتيجة اإلتصاالت داخل اؼبؤسسة من خالل طرق عديدة.يبتلكو

بالتارل، يوفر نظام اإلتصال الداخلي يف اؼبؤسسة فرصة للموظفُت لتطوير مهاراهتم ومعارفهم وإبراز مواىبهم وجعلهم أكثر 
فبا يعٍت بأن .كفاءة يف أداء وظائفهم وواجباهتم اغبالية واؼبستقبلية واليت تلعب دورا ىاما يف تطوير مؤسستهم والرقي هبا

 . اإلتصال الداخلي يساىم يف إكتساب اؼبعرفة

 مساهمة اإلتصال الداخلي في خزن المعرفة: الفرع الثاني

إن ضغوط السوق اؼبتزايدة ذبرب اؼبؤسسات اليوم على البقاء يف عملية التنمية اؼبستمرة ؼبعارفها واغبفاظ عليها من أجل 
، وىذا ما يستدعي الًتكيز على االتصال الداخلي الذي يبثل (Rutanen I, 2013, p05)تعزيز قدرهتا التنافسية
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ذلك إلنعكاس معارفهم وأفكارىم وخرباهتم وإستثمارىا يف . الدعامة األساسية إلنتقال اؼبعارف اعبماعية داخل اؼبؤسسة
 . خلق وتطوير معارف نادرة وصعبة التقليد من طرف اؼبؤسسات اؼبنافسة

فاؼبؤسسات تواجو خطرا كبَتا عند فقداهنا للمعرفة اليت وبملها موظفيها، وبات اغبفاظ عليها مهم جدا لالستجابة 
السريعة للتغيَتات اليت ربدث يف بيئة العمل واليت تقوم على أساس اإلتصاالت داخل اؼبؤسسة واؼبعارف اعبماعية القادرة 

 . فبا يعٍت بأن اإلتصال الداخلي يساىم يف خزن اؼبعرفة.  على إنشاء قيمة مضافة ومنو ميزة تنافسية

 مساهمة اإلتصال الداخلي في التشارك بالمعرفة: الفرع الثالث

 فالفرد ال يستطيع أن وبقق ، (115، ص2016بركان دليلة، )بأن احملادثات اؼبختلفة زبلق سياقات ـبتلفةFord et alذكر 
أي ىدف بدون إتصال، اغبديث واؼبقابالت واالجتماعات والتعليمات، التوجيهات ىي وسائل لنقل واؼبشاركة باألفكار 
واؼبعارف وىذا ما يؤثر مباشرة على نشاط اؼبؤسسة، فبا يسمح ؽبا دبواجهة التغيَتات وتسهيل التكيف مع احمليط بشكل 

فنجاح اؼبؤسسة يرتبط بقدرة تعاون أفرادىا ،كما أن بناء ىذه األخَتة ال يبكن أن وبدث إال يف إطار تبٍت . مستمر
وتطبيق أسلوب االتصال الداخلي الذي يعترب دبثابة رافعة اسًتاتيجية تساعد على خلق بيئة عمل تعاونية تشجع على 

العمل اعبماعي دبا يقود إذل تبادل اؼبعارف وننشر اؼبمارسات اعبيدة وخلق كفاءات ؽبا القدرة على االستجابة اعبماعية 
فمن أجل ضمان نقل اؼبعرفة (131-127، ص2014عبد اؼبالك ججيق وسارة عبيدات، ) .ؼبواقف وظروف ؿبيط العمل

بشكل كفء وفعال وزيادة فرص التعلم وربسينها هبب إستخدام أداة اإلتصال الداخلي ألنو األساس لتبادل اؼبعارف اليت 
إذن فكلما كانت (Sarka H, 2014, p51, 52). هتدف لتحسُت نوعية العمل وربقيق الكفاءة على نطاق عاؼبي

فبا يعٍت .عملية اإلتصال الداخلي فعالة كلما زادت مشاركة اؼبوظفُت يف ذبارهبم وخرباهتم وىو ما وبسن اؼبعرفة التنظيمية
 .التشارك باؼبعرفةبأن اإلتصال الداخلي يساىم يف 

 مساهمة اإلتصال الداخلي في تطبيق المعرفة: الفرع الرابع 

إن االتصال الداخلي يبثل أحد أبرز مكونات البيئة الداخلية الذي يبكن من التعرف على مصادر اؼبعرفة ونقلها من حيز 
كما يبكن من رفع الروح ، (02، ص 2014عبد اؼبالك ججيق ووناس أظباء،)اؼبعرفة غَت اؼبستثمرة إذل واقع التطبيق الفعال 

اؼبعنوية بُت اؼبوظفُت ويقوي شعورىم باالنتماء للمؤسسة، فبا يسمح ؽبم بتقدمي اؼبقًتحات والبدائل اعبديدة وتطبيق 
 .األفكار واؼبعارف اؼبفيدة يف اإلبداع واالبتكار
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فاالتصال الداخلي ليس فقط نشاط لتبادل األفكار واؼبعارف، لكنو أمشل من ذلك بل يعد نشاط يهتم باستخدام 
األصول اإلبداعية والفكرية الفعالة على نطاق واسع باؼبؤسسة لتكون أكثر كفاءة من منافسيها، وىو ما أكده 

Morabes Gواؼبناخ  بأن االتصال الداخلي يعزز من إستخدام وتطبيق اؼبعارف اعبديدة لتحسُت القدرة التنافسية
التنظيمي من خالل التعاونواؼبشاركة النشيطة ألعضاء اؼبؤسسة دبا يؤدي إذل تطبيق اؼبعارف يف ـبتلف 

 وىكذا يعترب اإلتصال الداخلي النشاط األساسي واؼبساىم يف (Victor J etal, 2011, p151-152).الوظائف
 :وبناء على ما سبق يبكننا اقًتاح الفرضية التالية.تطبيق اؼبعارف

  "في تعزيز إدارة المعرفةاإلتصال الداخلي يساهم "

 مساهمة التوجه نحو العمالء في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب الخامس

 فإن القيمة اغبقيقية للمؤسسة تكمن يف القيمة اليت زبلقها لعمالئها، لذلك فالقيمة ليست يف صبع Nullوفقا لرأي 
اؼبزيد من اؼبعلومات أو التكنولوجيا اؼبتقدمة، لكنها تكمن يف معرفة العمالء وكيفية إستخدام ىذه اؼبعرفة يف بناء 

فالنظرة ؼبوقع العميل االسًتاتيجي يف السوق التنافسية اليوم قد تغَتت . العالقات، وربقيق الوالء وبالتارل رحبية أعلى
أحد مصادرىا ، (Gahremani M & Azar R.S.G.P.A, 2017, p43)وأصبح مركز إىتمام اؼبؤسسة بإعتباره

الرئيسية، لذا فالعمالء يكتسبون الكثَت من اؼبعرفة واػبربة عندما يستخدمون اػبدمة أو يستهلكون اؼبنتج، بالتارل 
لذلك ينبغي على اؼبؤسسة إن أرادت ربقيق أداء ،أصبحت ىذه اؼبعرفة واحدة من أىم اؼبوارد فاكتساهبا يعترب ميزة جديدة

إهنا ربتاج إذل إدارة اؼبعرفة حول العمالء من أجل اػبدمات للعمالء وكسب رضاىم، ف/تقدمي السلعيف أكثر فعالية وكفاءة 
 (Ghanimat E et al, 2014, p710-711). التأكد من أن اػبدمات واؼبنتجات اؼبقدمة تليب إحتياجاهتم

 مساهمة التوجه نحو العمالء في إكتساب المعرفة: الفرع األول

يلعب التوجو بالزبون دورا حاظبا يف قباح إدارة اؼبعرفة، ألن اغبصول على اؼبعرفة الصحيحة لألشخاص اؼبناسبُت يف الوقت 
فتحديد العمالء ذات القيمة العالية من بُت العمالء اغباليُت ىو أحد قدرات . اؼبناسب سبكن من ازباذ أفضل القرارات

 ,Gheisari F& Gheisari T).إدارة اؼبعرفة حيث تسمح بتقدمي أداء أفضل وفقا للمنتجات واػبدمات اؼبطلوبة

2015, p225-226) 

 Nanhua  H.K.C et)بأنو من يعتمد طريقة التوجو كبو العمالء تؤدي لزيادة رضا العمالء Goff et alيؤكد كل من 

al , p05).  ىذا الرضا يتجسد من خالل القدرة على إكتساب اؼبعرفة حول العمالء واالستمرارية يف توليدىا وربديثها
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 أن اؼبعرفة اإلبداعية بشكل خالق سوف Zackواليت تشكل الربح التنافسي ومدخل عملية اإلبتكار، وىو ما أشار لو 
 (Hasanzadeh M & Mahabeh S.F.S.S, 2013, p839).تشكل جوىر اؼبعرفة يف اؼبستقبل

وعالوة على ذلك، ينبغي على اؼبؤسسة إن أرادت اغبصول على اؼبعرفة ذات القيمة اؼبضافة ألنفسهم وعمالئهم، عليها 
ىذه اؼبعرفة كما أن اغبصول على . فهم ليس فقط أمباط شراء العمالء وإذباىاهتم ولكن فهم كذلك مواقفهم وتفضيالهتم

لو أنبية كبَتة يف اغبفاظ على اؼبيزة التنافسية باؼبؤسسة، إذ تؤكد العديد من الدراسات على أنبية معرفة العمالء، حيث 
 ؼبمارسات إدارة اؼبعرفة يف الشركات األوروبية 1997  يف دراسة إستقصائية أجريت عامSkyrme & Amidonوجد

فمن أجل .  منهم قيموا معرفة العمالء كأىم األصول يف اغبفاظ على القدرة التنافسية%96وأمريكا الشمالية أن 
اغبصول على معرفة العمالء ورصدىا هبب تقييم العمالء، إجراء حبوث رضا العمالء، اغبصول على اؼبعرفة من العمالء 

 Stefanou C.J et).إذن فاؼبعرفة اليت تركز على العمالء ىي األكثر تفضيال لنشاط التوجو كبو العمالء.ومقابلة العمالء

al, 2003, p620, 621)فبا يعٍت بأن التوجو كبو العمالء يساىم يف إكتساب اؼبعرفة . 

 مساهمة التوجه نحو العمالء في خزن المعرفة: الفرع الثاني

إن اؼبؤسسات األكثر رحبية ىي اليت ربتفظ بعمالئها اغباليُت، من خالل تلبية حاجاهتم وبناء عالقات طويلة األجل 
 ,Mereno A et al)ىذه العالقات ىي تركز إذل حد كبَت باغبفاظ على معرفة العمالء. معهم، وجذب عمالء جدد

2010, p629) نظرا ألنبيتها اإلسًتاتيجية ومهمتها يف أداء األعمال بكفاءة وفعالية، حيث مت تصنيفها 
 (Haghighat P & Yahyabeyg A, 2012, p08):إذل

 ىي اؼبعلومات اليت تقدمها اؼبؤسسة عن قصد أو غَت قصد لعمالئها، كتقدمي معلومات حول :المعرفة للعمالء 
 اؼبنتج أو مقدمي اػبدمة؛

وىي اؼبعلومات اليت يبكن أن ربصل عليها اؼبؤسسة حول العمالء اؼبستهدفُت : المعرفة حول العمالء 
كمالحظاهتم أو رغباهتم اؼبستقبلية أو العيوب السابقة للمنتج ،وبطبيعة اغبال أكثر أنبية ىنا ىو الوقت الذي 

 يكسب اؼبؤسسة ميزة مقارنة دبنافسيها؛
وىي أصعب معلومة ربصل عليها اؼبؤسسة باستخدام إسًتالتيجيات وتقنيات ـبتلفة مقنعة :المعرفة من العمالء 

وىي نقطة ىامة يف اغبفاظ على العمالء ومنعهم . لكي ذبعل عمالئها يتحدثون عن إنطباعاهتم حول منتجاهتا 
 .من التحول إذل اؼبنافسُت



لعالقةل اتسويقل اد خليلبتعزيزلإد رةل امعرفة:للل اثاني الفصلل
 

115 
 

ونتيجة لذلك، فإن اغبفاظ على العمالء ليس فقط لبيع السلع واػبدمات ولكن أيضا للحصول على معرفتهم، كما توفر 
 ,Nodehi A & Azam A)رضاىمللمؤسسة قاعدة لألفكار اعبديدة واإلبداعية دبا يتماشى مع والء العمالء وربقيق 

2014, p398)بالتارل فإن أفضل إسًتاتيجية للحفاظ على العمالء ىو إقامة .  ، وىو ما تبحث عنو اؼبؤسسة لنجاحها
بأن التوجو  فبا يعٍت (Ilham S & PiaralalS.K, 2006, p02).عالقات طويلة األمد معهم واإلحتفاظ برضاىم

 .كبو العمالء يساىم يف خزن اؼبعرفة

 مساهمة التوجه نحو العمالء في المشاركة بالمعرفة: الفرع الثالث

يقوم التوجو كبو العمالء بتشجيع اؼبوظفُت على تبادل اؼبعلومات واؼبعارف إلنتاج اؼبنتجات واػبدمات ذات القيمة 
فإزباذ القرارات (Hasanzadeh M & MahabehS.F.S.S, 2013, p839). األعلى للعمالء وربقيق رضاىم

وإعتماد اإلسًتاتيجيات الفعالة والناجحة على مستوى اؼبؤسسة يتطلب تبادل اؼبعارف حول اؼبنافسُت واألسواق ونشرىا 
 بشكل مناسب للتغيَتات البيئية والحتياجات وتفضيالت االستجابةبُت أعضاء اؼبؤسسة، من أجل 

 (Gahremani M & Azar R.S.G.P, 2017, p43).العمالء

فالتعاون مع العمالء يتطلب إدراكا قويا لتبادل اؼبعارف الضمنية، حيث سبكن اؼبؤسسة من التنبؤ باحتياجات العمالء 
  بأن إدارة اؼبعرفة رباول Davenport   وىو ما أكده(Mereno A et al, 2010, p630)اعبديدة بكفاءة 

 & Hasanzadeh M). إكتشاف األصول الضمنية يف العقل الفردي وربويلها إذل أصول تنظيمية

MahabehS.F.S.S, 2013, p839) كما تعد عملية نقل اؼبعرفة اػباصة بالعمالء ىي اؼبورد الرئيسي الذي سيمكن
 من خالل (Mereno A et al, 2010, p630)اؼبؤسسة من تعزيز عالقاهتا معهم وكسب ميزة تنافسية مستدامة 

ويف ذات السياق هبب على اؼبؤسسة أن تعزز عماية التبادل واؼبشاركة دبعرفة العمالء بطريقة سبكنها . خلق والء العمالء
 بأنو من أجل اغبصول على إدارة عالقات Roscoeمن اغبصول على قيمة مضافة ؽبا ولعمالئها، وخبصوص ذلك يقًتح

بالتارل فتبادل معرفة العمالء . العمالء بنجاح، ربتاج اؼبؤسسة إذل موظفُت أكفاء قادرين على دمج مهاراهتم مع العمالء
 & Ilham S)هبب أن يكون متوافقا مع أىداف اؼبؤسسة التجارية، وإال فإنو سيكون مكلفا وعدمي الفائدة

PiaralalS.K, 2006, p07). 

لذا فإن وجود معرفة كافية بالعمالء وتداوؽبا بُت اؼبوظفُت باستمرار أمر بالغ األنبية لبناء عالقات فعالة معهم فبا يعٍت بأن 
 .التوجو كبو العمالء يساىم يف اؼبشاركة باؼبعرفة
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 مساهمة التوجه نحو العمالء في تطبيق بالمعرفة: الفرع الرابع

تعترب اؼبعرفة عامال تنافسيا رئيسيا يف اإلقتصاد العاؼبي، لكنو غبضور ناجح للمؤسسة يف السوق اؼبضطربة هبب أن تورل 
 فمن خالل إستخدام اؼبعرفة اؼبكتسبة من (Siddiqui R et al, 2013, p2966).إىتماما لعنصر مهم ىو العمالء

كلها زبلق فرص للمؤسسة بزيادة مبيعاهتا، كما تدعم .......العمالء مثل سلوكياهتم، األفضليات، أمباط الشراء، 
عمليات البحث والتطوير لتحسُت اإلبتكار وتسهيل الكشف عن الفرص اؼبتاحة يف األسواق ودعم إدارة عالقات 

 (Haghighat P & Yahyabeyg A, 2012, p08). العمالء على اؼبدى البعيد

بأنو من الضروري أن تستخدم اؼبؤسسة معرفة العمالء، لغرض اختيار العمالء ذو القيمة وإهباد Gao &Liويؤكد كل من
التحليل الذي يبكن اؼبديرين من ازباذ القرار الصائب يف الوقت اؼبناسب مع أخطاء أقل من خالل استخدام أنظمة 

لذا فإن إىتمام اؼبؤسسة بعمالئها يتطلب عمليات . خاصة لتطوير وتعزيز قدرة اؼبؤسسة على تقدمي األفضل
اؼبعرفة ذات الصلة بالعمالء كعامل قباح مهم يف ربسُت فعالية وكفاءة العالقة  (إكتساب، زبزين، نشر وإستخدام)مكثفة

 :وبناء على ما سبق يبكننا اقًتاح الفرضية التالية(Ilham S & Piaralal S.K, 2006, p06-08).مع العمالء

 "في تعزيز إدارة المعرفةالتوجه نحو العمالءيساهم "

 

 

 

 

 خالصة الفصل

التدريب، التحفيز، التمكُت، واالتصال )كان الغرض من ىذا الفصل ىو إثبات كيف يبكن ألبعاد التسويق الداخلي 
 .أن تعزز إدارة اؼبعرفة باؼبؤسسة (الداخلي، التوجو كبو العمالء

  فالتسويق الداخلي يبكن النظر إليو من إذباىات ـبتلفة، ىناك من اعتربه شبرة تسويق اػبدمات ألن جودة اػبدمة اؼبقدمة 
ترتبط بآداء اؼبوظفُت، وآخر من منظور التسويق بالعالقات من خالل الدور الرئيسي الذي يلعبو اؼبوظف يف جذب 
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العمالء وبناء العالقات معهم، وىناك من نظر لو من منظور اؼبوارد البشرية ألنبية دور اؼبورد البشري يف تقدمي اػبدمات ، 
وآخرون بأنو وبقق ميزة تنافسية مستدامة من خالل اإلستثمار يف أداء اؼبوظفُت ، وأخَتا ىناك من هبدونو أنو ؾبرد 

 .إستخدام تقنيات التسويق التقليدي داخل اؼبؤسسة

تقدمي اػبدمات جبودة  أن مفهوم التسويق الداخلي ظهر كحل ؼبشكلة Sasser & Arbeitوفقا لكل من 
ؼبساعدة اؼبؤسسات على خلق وعي العمالء والدافع للتسويق  أول من ذكر اغباجة للتسويق الداخليBerryوكان.عالية

ا أثار اؼبوضوع بعض اؼبؤلفُت يف الثمانينات العًتاف عدد كبَت من اؼبؤسسات وبعده.التفاعلي يف أكباء اؼبؤسسة
وقد حظي ذلك بدعم .باالستفادة من التسويق الداخلي كربنامج ألنو يعترب شرط أساسي لنجاح التسويق اػبارجي

Gronroosواليت من شأهنا أن سبكن بناء  بالعميلظلالحتفا بأنو هبب تدريب كل موظف كمدير تسويق اقًتاحوعند 
 .عالقات مع العمالء

 الرغم من أن التسويق الداخلي إقًتح ألول مرة كوسيلة لتقدمي مستويات عالية اعبودة عند تقدمي اػبدمات، إال أنو ى وعل
لذلك ينظر لو كشرط أورل لتحقيق رضا ر يعترب مبوذج للتغيَت التنظيمي وإدارة لتنفيذ االسًتاتيجيات،يف الوقت اغباض
 .العمالء اػبارجيُت

التدريب ، ) وىي يتطلب التسويق الداخلي لنجاحو ؾبموعة من األنشطة لتحسُت أداء اؼبوظفُت وربقيق رضاىملذا 
 .(التحفيز، والتمكُت، االتصال الداخلي، والتوجو كبو العمالء
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تمهيد      
     بعدما تعرفنا يف الفصول السابقة على أىم ادلفاىيم واألبعاد النظرية ادلتعلقة دبتغَتات الدراسة وكذا طبيعة العالقة اليت 

، يأيت ىذا  (كيف يساىم التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة)تربطهما، واستكماال لإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة  
الفصل كمحاولة إلسقاط ما مت دراستو نظريا على رلموعة من ادلؤسسات البنكية لوالية بسكرة وادلتمثلة يف كل من 

. القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، بنك اخلليج اجلزائر والبنك اخلارجي اجلزائري
ىذا االختيار دل يكن تلقائيا بل إذل ادلوقع اذلام الذي ربتلو ىذه ادلؤسسات يف رلال نشاطها وجودة خدماهتا، وكذا طريقة 

 .تسيَتىا وتعاملها مع موظفيها، وىو ما ساىم يف اختيارىا

   فلتحقيق أىداف الدراسة واختبار فرضياهتا بشكل علمي جيب إتباع أدوات منهجية مالئمة لتوجيو سَت عملية البحث 
ىذه ادلراحل جيب أن يسبقها توضيح للموقف . سواء تعلق األمر دبنهجية ذبميع ومعاجلة البيانات أو أسلوب ربديد العينة

ولتطبيق ذلك مت . االبستمولوجي الذي ينظر بو الباحث إذل طبيعة ادلعرفة ادلنشودة وادلقاربة ادلنهجية ادلناسبة ذلذا ادلوقف
استخدام ادلقابلة لتشخيص متغَتات الدراسة بادلؤسسات زلل الدراسة، كما مت استخدام االستبيان لتجميع البيانات 

والذي يتضمن مقاييس متعددة هتدف لتحقيق القياس الكمي دلتغَتات الدراسة أين وجهت ألفراد العينة لإلدالء بآرائهم 
 .اليت تتباين ضمن سلم ليكارت اخلماسي

كمبحث أول، يتم من خاللو توضيح منوذج " الدراسة ادلنهجية للبحث"ربديد     ذلذا هندف من خالل ىذا الفصل إذل 
تقنية البحث الدراسة وكذلك التموضع االبستمولوجي للدراسة، ومن مث التطرق إذل اإلطار ادلنهجي للدراسة، بعدىا إذل  

 .ربديد رلتمع وعينة الدراسة، مث إذل األساليب اإلحصائية ادلستخدمة، وأخَتا (أدوات مجع البيانات)

، يتم من خاللو التطرق إذل أسباب إختيار ادلؤسسات "نظرة حول ادلؤسسات زلل الدراسة"    أما  ادلبحث الثاين بعنوان
 . البنكية، مث التعريف بادلؤسسات زلل الدراسة

، ويتم فيو التطرق إذل واقع "ربديد واقع متغَتات البحث بادلؤسسات زلل الدراسة"  بالنسبة للمبحث الثالث وادلعنون ب 
التسويق الداخلي يف ادلؤسسات زلل الدراسة، مث قياس معدل التسويق الداخلي يف ادلؤسسات زلل الدراسة، وبعدىا واقع 

 .إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات زلل الدراسة، وأخَتا قياس مستوى إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات زلل الدراسة
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 الدراسة المنهجية للبحث:المبحث األول

     سنتطرق يف ىذا ادلبحث إذل ربديد الدراسة ادلنهجية ادلتبناة، وذلك من خالل توضيح منوذج الدراسة و التموضع 
اإلبستمولوجي واإلطار ادلنهجي ذلا، باإلضافة إذل تقنية البحث ادلستخدمة وربديد أدوات مجع البيانات واألساليب 

 .اإلحصائية

 نموذج الدراسة:      المطلب األول

التدريب، التحفيز، )    ديكن توضيح منوذج الدراسة والعالقات بُت ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل يف التسويق الداخلي وأبعاده 
اكتساب ادلعرفة، خزن )، وادلتغَت التابع ادلتمثل يف إدارة ادلعرفة وعملياهتا (التمكُت، االتصال الداخلي، التوجو ضلو العمالء

شلا يتيح للقارئ معرفة وفهم إشكالية الدراسة وفرضياهتا دبجرد النظر للنموذج، و . (ادلعرفة، ادلشاركة بادلعرفة، تطبيق ادلعرفة
 :اليت سوف يتم دراستو يف الشكل التارل

 نموذج الدراسة: (22)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  من إعداد الباحثة:المصدر

 

 التدريب

 التحفيز

 التمكين

 االتصال الداخلي

 التوجه نحو العمالء

 التسويق الداخلي

 

 إدارة المعرفة

 إكتساب المعرفة

 خزن المعرفة

 المشاركة بالمعرفة

 تطبيق المعرفة
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 التموضع اإلبستمولوجي للدراسة:      المطلب الثاني

      ال بد من احلصول على فهم جيد للقضايا األساسية يف النماذج اإلبستمولوجية لألحباث قبل إتباع أسلوب البحث 
احملدد، ألن إختيار الباحثُت دلنهجية معينة وجعلها مفضلة وخاصة هبم تعود إذل التموضع اإلبستمولوجي لكل 

، فإنو من  Wong et al فإلجراء أي دراسة يف أي رلال علمي حسب رأي (11، ص2017عبود سعاد، ).باحث
الضروري أن يكون ضمن إطار إبستمولوجي معُت حيكم العملية البحثية، حبيث يؤدي دورا جوىريا يف ربديد عما نبحث 

 (95، ص2016عيشوش رياض، ).وكيف نبحث، وكيفية التوصل إذل نتيجة البحث

    اإلبستمولوجيا تشكل أحد فروع الفلسفة، فإذا كانت الفلسفة كلمة مشتقة من اللفظ اليوناين فيلو صوفيا وتعٍت 
وعلى الرغم من ىذا ادلعٌت األصلي فإنو يبقى من الصعب جدا ربديد مدلول الفلسفة بدقة ولكنها بشكل . طلب ادلعرفة 

أو عملية عرفت بشكل أو بآخر يف سلتلف اجملتمعات /عام، تشَت إذل نشاط إنساين قدمي جدا يتعلق دبمارسة نظرية و
  وانتقلت  1854بينما تشَت اإلبستمولوجيا اليت ظهرت كمصطلح ألول مرة سنة . والثقافات البشرية منذ أعرق العصور

ما  (أي االبستومولوجيا)فلسفة العلوم إال أهنا بادلعٌت احلديث زبتلف عنها ألهنا غالبا  إذل 1901للغة الفرنسية سنة 
هتمل الًتكيز على معاين ادلفاىيم وتركز بدال من ذلك على دور ىذه ادلفاىيم، وتعرف بأهنا ذلك العلم الذي يدرس آلية 
عمل العلم، وتقوم بتحليل صارم للخطابات العلمية وطرق إنتاجها، تساؤالهتا تدور غالبا حول مصادر ادلعارف العلمية 

وتشَت . وطرق احلصول عليها، ما دييزىا عن غَتىا من ادلعارف، كيفية تربيرىا وإثبات صحتها، رلاذلا وقدراهتا التفسَتية
سبثل أحد فروع الفلسفة إذل ذلك التخصص الذي يهتم بدراسة األسس الفلسفية واالفًتاضات  فلسفة العلوم اليت 

 مثل والبيولوجيا، واالجتماعية والرياضيات الفيزياء الطبيعية مثل وادلضامُت ادلوجودة ضمن العلوم ادلختلفة، دبا فيها العلوم
    باإلبستمولوجيا هبذا ادلفهوم تكون فلسفة العلوم وثيقة الصلة. والعلوم السياسية وعلم االجتماع علم النفس

Epistémologie واالنطولوجيا Ontologie طبيعة وصحة ادلقوالت العلمية، طريقة ، طادلا اذلدف ىو البحث عن
العلوم والنظريات العلمية، طرق التأكد والتوثيق من النتائج والنظريات العلمية، صياغة وطرق استعمال الطرق  إنتاج

العلمي، طرق االستنتاج واالستدالل اليت تستخدم يف فروع العلم كافة، وأخَتا  العلمية ادلختلفة أو ما يدعى بادلنهج
، 2017دبلة فاتح، ).تضمينات ىذه ادلقوالت والطرق وادلناىج العلمية على اجملتمع بأكملو وعلى اجملتمع العلمي خاصة

 ( 10-08ص
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 التفكَت االبستمولوجي ضروري إذا من أجل إضفاء صفة الشرعية والقبول على العمل البحثي ونتائجو اليت  فإنبالتارل    
فما ىي إذا مرجعية الباحث النظرية والفكرية اليت تؤطره عند شلارسة . الوصف، الفهم، الشرح، أو التوقع: يراد منها أيضا

كل عمل حبث البد أن يرتكز على نظرة خاصة للعادل، يستخدم منهجية ويقًتح نتائج هتدف فحبوثو العلمية وادلعرفية؟ 
 Trois (مناذج)يف علوم التسيَت ىناك ثالث مرجعيات حبثية أساسية . للتقدير، التقرير، الفهم أو الشرح

Paradigmes de recherche االذباه احلديث للتسيَت يسعى للتقريب بينهما، سنحاول استعراض أمهها وأكثرىا ،
 أنو من األفضل الرجوع إذل استخدام مناذج ابستمولوجية وطرق متنوعة من طرف Thiétartحيث يرى . استخداما

إن اختيار أحد ىذه النماذج يتبع موضوع البحث من جهة، وأحيانا كثَتة معتقدات . الباحثُت ألن ذلك يشكل ثروة
دبلة فاتح، ) . النموذج الوضعي أو الوصفي، النموذج التفسَتي، النموذج البنائيوتتمثل يف. الباحث وإديانو الشخصي

 (10-08، ص2017

 (الوصفي)النموذج الوضعي : الفرع األول

ويسمى أيضا النموذج العلمي أو التجرييب، والغرض منو ىو إثبات أو رفض الفرضيات بالًتكيز على ادلنهج العلمي، 
 Augusteالتحليل اإلحصائي، تعميم النتائج والتجربة، وقد كان أول من صاغ مصطلح الوضعية ىو مؤسسها 

Comte  الفيلسوف الفرنسي الذي يعتقد أن ادلالحظة والسبب مها أفضل الوسائل لفهم السلوك اإلنساين ، وأن ادلعرفة
احلقيقية تبٌت على أساس ادلالحظة والتجربة، كما يؤكد أنصار ىذا النموذج على وجود إستقاللية بُت موضوع البحث 

يقوم ىذا النموذج على مجلة من األفكار  كما (164، ص2014صوحل مساح،).والباحث وىو ما يدعم أكثر فرضياهتم
  :واالعتقادات وادلفاىيم من بينها

 ادلعرفة ىي وصف للواقع واذلدف ىو زلاولة الفهم والشرح أو الوصف؛ 
 ىناك مسلمة عدم قابلية التغيَت بُت السلوك ومعناه Sujet/Objet  ال بد من ربييد آثار الظرف الذي يعتربه

ي أن الواقع ثابت وادلعرفة موجودة بذاهتا وعلى الباحث فقط أن جيد القوانُت ، أدلوضوع لالنموذج كمشوش 
  L’objetىو مستقل سباما عن موضوع الدراسة أو الظاىرة  Le sujet (ادلالحظ)اليت ربكمها، الباحث 

مالحظة الباحث اخلارجي للواقع ال ديكن أن تغَت من طبيعة ىذا األخَت ألن العادل ال ينتمي للذي يدرسو )
اجملتمع زلل الدراسة أو ادلنظمات بشكل خاص ديكن أن تعترب كهياكل مشكلة من تركيبات وأجزاء . (ويالحظو

قابلة للمالحظة وقابلة للقياس، ذلا عالقات زلددة وقابلة للتوقع بينها، واألفراد ليسوا إال نتاجا لقوى احمليط 
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اخلارجية، ىذا يعٍت أن أفعاذلم شلالة من طرف قوانُت عامة ذلذا احمليط والتحدي يكمن يف اكتشاف ىذه 
 القوانُت؛

 ولذلك فهو يعتمد فقط على ادلوضوعية والعقالنية ادلنطقية . حيادية التحليل كأحد شروط إنتاج العلم ادلوضوعي
مصادر ادلعرفة غَت الرمسية )يف إنتاج ادلعرفة اليت يعتربىا األفضل ويرفض األشكال األخرى اليت يعتربىا غَت علمية 

 ال تنتمي إذل رلال العلم؛... العلم الذايت، احلدس، القيم. (...مثال اليت تأيت من اخلربات، احلدس،
  التأكيد أو الرفض؛ (سلتزلة)وكذلك زلددة  (مطلقة)الفرضيات يف ىذا النموذج تكون واقعية 
 عن طريق االعتماد على مسارات كمية تتميز بالصرامة العلمية . ادلعطيات الكمية والسببية ادلادية (أولوية)سبق

 ؛ودبنطق علمي استنتاجي
  حسب مبدأ )قيمة ادلعرفة العلمية تتحدد دبدى قابليتها للتحقق، التأكد وكذلك الرفض أو الدحضKarl 

Popperوقمنا بانتهاج (12-11، ص2017دبلة فاتح، ). قع كمعيار لعلمية العلم، باإلضافة إلمكانية التو 
 (43، ص1999، عبد الرمحان بن عبد اهلل الواصل :)ىذا التوجو يف دراستنا نتيجة سبيزه باخلصائص التالية

  أنو يبحث العالقة بُت أشياء سلتلفة يف طبيعتها دل تسبق دراستها، فيتخَت الباحث منها ما لو صلة بدراستو
 لتحليل العالقة بينهما؛

 أنو يتضمن مقًتحات وحلوال مع اختبار صحتها؛ 
  للتوصل إذل قاعدة عامة؛ (االستقرائية، االستنتاجية)أنو كثَتا ما يتم يف ىذا ادلنهج استخدام الطريقة ادلنطقية 
 أنو يطرح ما ليس صحيحا من الفرضيات واحللول؛ 
 أنو يصف النماذج ادلختلفة واإلجراءات بصورة دقيقة بقدر ادلستطاع حبيث تكون مفيدة للباحثُت فيما بعد. 

والقواعد اليت ربكمها فبالنسبة للباحث ذو التوجو الوضعي، يتكون موضوع البحث أساسا من اكتشاف الظواىر       
نقائص أو سلبيات النظريات يف موقف، وذلك من خالل ربديد  أو رأي كل عن ادلستقلة و بواسطة ادلالحظة ادللموسة

و مهمة الباحث األساسية تصبح إذن كيفية تفسَت أو معاجلة ىذه النقائص والسلبيات من أجل ربسُت . وصفها للظواىر
وبناء على ما سبق، اعتمدنا على النموذج الوضعي يف ىذه  (04، ص2010بن ساىل وسيلة، ).يكل احلقيقةمعرفتو بو

الدراسة وذلك لفهم العالقة بُت ادلتغَتات واألثر السبيب دلتغَت التسويق الداخلي وأبعاده وعمليات إدارة ادلعرفة، وذلك من 
 .خالل االعتماد على األساليب الكمية والتحليل اإلحصائي

 النموذج البنائي: الفرع الثاني

، ليست ىناك حقيقة أو واقع واحد بل (العادل الذي حييط هبم)حسب ىذا النموذج فاألفراد يشكلون واقعهم اخلاص هبم
إذا ديكن القول أن النموذج الذي .هبذا، فإن الواقع ادلدروس يتبع الطريقة اليت ينظر هبا إليو الفرد. الكثَت وىي أساسا ذاتية
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يندرج فيو الباحث يؤثر على فهمو للواقع وبالتارل على تكوين ادلعرفة، فكما يفكر األفراد بالنسبة لعادلهم وحلياهتم عموما 
يؤثر ذلك على تصرفاهتم وردود أفعاذلم وال ديكن فهم سلوكياهتم إذا دل يكن الباحث مبدئيا قادر على فهم كيف 

إن التحدي يكمن ىنا يف صلاح الباحث يف فهم الظاىرة ادلدروسة حسب وجهة نظر األفراد زلل ادلالحظة . يفكرون
 (343، ص2011دبلة فاتح، ).وزلاولة اكتشاف األشكال ادلشًتكة للفهم بينهم

 النموذج التفسيري: الفرع الثالث

وىناك من جيمع بينو وبُت . ، كنموذج ثالث معارض للنموذج الوضعي1983 ىذا النموذج سنة Kuhnاقًتح      
ويعتربونو منوذج بنائي معتدل بادلقارنة مع النموذج البنائي الذي يعتربونو بنائي جذري، ألن أوجو ، النموذج البنائي

اليت تضم النموذجُت معا  بادلدرسة اذليكلية الوظيفية أو االختالف بينهما بسيطة ومعدودة، كما يسميو البعض بالوظيفي
: ويقوم ىذا النموذج على مجلة من األفكار من بينها. التفسَتي والبنائي

  فهم الواقع يتم عن طريق التفسَتات اليت يقدمها الفاعلون فيو،  طريقة حبثو ىي إذا حسبDebruyne ظرفية 
يشكلون معرفة لعادلهم عن طريق التفسَتات اليت يضعوهنا بأنفسهم، ىذه التفسَتات تقود  األفراد. ومؤرخة

 (ادلنظمة)ويعترب أن السلوكيات وادلعاين غَت قابلة للفصل وىي تشكل العادل االجتماعي . أفعاذلم فيما بعد
والباحث ال يسعى لوضع قوانُت عامة للظواىر ادلدروسة بقدر ما يسعى لفهم احلياة االجتماعية ادللموسة ولذلك 

 فهو حياول إعطاء تفسَت مالئم ذلا؛
  ادلعرفة سبر إذا عرب فهم ادلعٌت الذي يقدمو األفراد للواقع وبالتارل ال يتعلق األمر بشرح ىذا الواقع  (إنتاج)عملية

ولكن فهمو عن طريق التفسَتات اليت يقدمها األفراد وبالتارل ال بد من األخذ بعُت االعتبار نواياىم، معتقداهتم، 
..... 
 تتمثل يف قابلية التغيَت الظريف للعالقة بُت السلوكيات وادلعاين ادلدروسة أو ادلقًتحة بإفًتاض أن  ىناك مسلمة

أي وجود تبعية وارتباط بُت الباحث والظاىرة ادلدروسة،  .الظرف يؤثر على ادلعٌت ادلعطى وبالتارل ينبغي مراعاتو
 وبذلك إذا تكون فرضياتو نسبية؛

  يعتمد على الذاتية كطريقة للدخول للتنظَت العلمي الذي يتشكل عن طريق التقارب مع األفراد واحلاالت
ادلدروسة ألن األفعال االجتماعية ليست أشياء وإمنا أفعاال مفسرة من طرف الباحثُت وعلى الباحث االنطالق 

وبناء على ذلك مت اعتماده يف ىذه الدراسة، حبيث مت  (04، ص2010بن ساىل وسيلة، ).من ىذه ادلعاين
وضع الظاىرة ضمن إطار تفسَتي يًتاوح بُت الذاتية وادلوضوعية، والقائم على احلقائق ادليدانية لفهم حقيقة 

 .الظاىرة ادلدروسة، وذلك من خالل االعتماد على األساليب النوعية والتحليل الكيفي بواسطة ادلقابلة
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 اإلطار المنهجي للدراسة:  المطلب الثالث
ينظر للمنهج على أنو الطريقة اليت سيسلكها الباحث يف اإلجابة عن األسئلة من خالل ربديده لطرق مجع وربليل      

البيانات، كما يقوم بتحديد تصميم الدراسة، والذي خيتلف باختالف اذلدف منو فقد يكون الستكشاف عوامل معينة 
 .لظاىرة ما، أو وصفها وربليلها، أو إجياد السبب أو األثر أو العالقات بُت رلموعة من العوامل

لذا فمنهج الدراسة ىو الطريقة ادلوضوعية اليت يتبعها الباحث يف دراسة ظاىرة من الظواىر قصد تشخيصها وربديد 
زلمد عبد الغٍت مسعودي وزلسن أمحد ).أبعادىا دبا يتيح معرفة أسباهبا ومؤثراهتا للوصول نتائج عامة زلددة سبكن من فهمها

وتنقسم ادلناىج يف علوم التسيَت إذل نوعُت مها ادلنهج االستكشايف وادلنهج االختباري، حيث مت ( 46، ص1992اخلضَتي، 
 .إتباعهما يف دراستنا

 المنهج االستكشافي: الفرع األول

من أجل اإلدلام اجليد بكل جوانب الظاىرة، إتبعنا ادلنهج اإلستكشايف الذي يعترب عملية لتكوين ادلعرفة حيث يهدف من 
ويساعد ىذا ادلنهج على إكتشاف ىيكل دراسة حيقق .خالذلا الباحث إذل إقًتاح نتائج نظرية ذات طابع جديد نسبيا

دبعٌت آخر يعمل ادلنهج .البحث عن التفسَت والبحث عن الفهم بغية الوصول إذل نتائج نظرية مبدعة: ىدفُت أساسيُت مها
اإلستكشايف على خلق نقاط ترابط نظرية جديدة بُت ادلفاىيم أو إدماج مفاىيم جديدة يف رلال نظري معُت، وإتباع 

ودبا أن أسلوب االستقراء غالبا ما يعترب . أسلوب االستقراء وأسلوب اإلبعاد: ادلنهج االستكشايف يكون وفقا ألسلوبُت
غَت مناسب للظواىر ادلدروسة يف علوم التسيَت ، إذبهنا ضلو تطبيق أسلوب اإلبعاد من أجل زلاولة إستكشاف أو فهم 
الظاىرة ادلدروسة وفك تعقيدىا ألهنا تتميز بطابع غامض يف بداية األمر، فنحاول يف ىذه احلالة تنظيم وىيكلة أسلوب 

إال أننا يف ىذه الدراسة ال يكمن ىدفنا يف تعميم النتائج ( 06، ص2010بن ساىل وسيلة، ).مالحظتنا لتحديد ادلعٌت
والوصول إذل قواعد أو قوانُت عامة بقدر ما يكمن يف إجياد تفسَتات منطقية قادرة على إزالة الغموض حول مسامهة 

 .  التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة

 المنهج االختباري: الفرع الثاني

فاالختبار ( 10، ص2012دبلة فاتح، ).اذلدف منها ىو تقدمي الشرح (أرقام وإحصائيات)ىو سبثيل للطرق ادلنهجية الكمية 
يتعلق بالعمليات اليت سبكن الباحث من مقارنة موضوع نظري مع الواقع هبدف تقييم صحة فرضية أو منوذج أو نظرية 

فهو يقوم على أسلوب االستنباط الذي ينطلق من .هبدف التفسَت، أي ىو وضع موضوع نظري ربت التجريب الواقعي
القوانُت أو اإلفًتاضات ليستنبط منها احلقائق، فهو يعتمد على فكرة أساسية أنو إذا كانت الفرضيات ادلشكلة صحيحة 
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أي أنو يبدأ بالنظريات اليت تستنبط منها الفرضيات مث ينتقل إذل عادل الواقع حبثا .فإن النتيجة تصبح بالضرورة صحيحة
 (86، ص2007أمحد حسُت الرفاعي، ).عن البيانات الختبار صحة الفرضيات

الوضعي، التفسَتي والبنائي وديكن الرجوع للطرق الكمية والكيفية  فاالستكشاف ديكن أن يستخدم يف النماذج الثالث
أي بالتوفيق بينهما طادلا اذلدف مشًتك وىو دائما سبثيل الواقع بطريقة صحيحة . يف االستكشاف أو يف االختبار

بينما يتم االختبار دبقابلة موضوع نظري بواقعو  (نظريةأ ذبريبية، خليطة)االستكشاف ديكن أن يتم بثالثة طرق .وصادقة
يتم من أجل استكشاف الواقع مث بعد ذلك  (....مالحظات، استبيان، مقابالت،)فاستخدام الطرق التجريبية .اخلاص بو

دبلة فاتح، ).فاالستكشاف واالختبار مها طريقتان تدعمان إعداد ادلعارف.ديكن اختبارىا بالطرق الرياضية واإلحصائية
 (10، ص2012

 أساليب االستدالل المستخدمة: الفرع الثالث

إن االستكشاف واالختبار يستمدان أمهيتهما من ادلنطق االستدالرل ادلتحكم يف كليهما، وديكن توضيح أبرز أساليب 
 ( 167، ص2014صوحل مساح، ): االستدالل ادلستخدمة يف دراستنا كالتارل

 أسلوب اإلبعاد: أوال

العملية اليت ال تنتمي إذل ادلنطق وتسمح باذلروب من "على أنو  Koenigاإلبعاد ىو أحد أنواع االستقراء، حيث يعرفو 
التصور الفوضوي للعادل احلقيقي عن طريق زلاولة زبمُت العالقات الفعلية بُت األشياء، كما تركز ىذه العملية على 

؛ وبالتارل تساعد عملية اإلبعاد يف توليد الفرضيات اليت ربدد "سحب ادلالحظات من التخمينات مث اختبارىا ومناقشتها
الروابط بُت الظواىر، وبناء ادلعرفة باالعتماد على طرق بعيدة عن ادلنطق وإجياد تفسَتات بناءا على التصور احلدسي 

 .للعالقات الفعلية ادلوجودة بُت الظواىر ادلدروسة، وتبقى نتائجو استدالالت غَت أكيدة

 االستنباطي-أسلوب االفتراض: ثانيا

، ويشتق  William Whewellاالستنباطي أحد أنواع االستنباط، وقد اقًتح ألول مرة من قبل-ديثل أسلوب االفًتاض
ىذا األسلوب من ادلنهج العلمي حيث يستخلص الباحث التفسَت العلمي من خالل صياغة فرضيات زبص الظاىرة 

ادلدروسة، واختبار صحتها دبواجهتها بالواقع من أجل تقدمي قيمة تفسَتية للعالقة السببية اليت تربط بُت متغَتات الدراسة، 
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وذلك من خالل اختبار صارم على معطيات جديرة بادلالحظة يؤكد أو ينفي ىذه الفرضيات ودبجرد التأكد من صحتها 
  . يتم تعزيز النظرية هبا

 (أدوات جمع البيانات)تقنية البحث : المطلب الرابع

يتطلب من الباحث عند إجراء الدراسة ادليدانية االستعانة بوسائل مساعدة سبكنو من الوصول إذل ادلعلومات الالزمة شلا 
 .تساعده للوصول إذل نتائج الدراسة

 تقنية البحث: الفرع األول

تعد تقنية البحث وسيلة تسمح جبمع ادلعطيات من الواقع، فإذا كان ادلنهج يتضمن توجيهات عامة فيما خيص طرق 
معاجلة موضوع ما ، فإن التقنية تشَت إذل كيفية احلصول على ادلعلومات اليت بإمكان ىذا ادلوضوع أن يقدمها متضمنة 

دراسة احلالة، ادلقابلة، سرب اآلراء، التجريب، ربليل احملتوى، ربليل : بذلك الوسائل األساسية لتقصي الواقع واليت منها
 اليت تعترب تقنية مباشرة تقنية دراسة الحالةوقد اعتمدنا يف دراستنا ( 02، ص2010بن ساىل وسيلة، ).اإلحصائيات

للتقصي، تستعمل عادة يف اللقاء ادلباشر مع رلموعة ما، وذلك هبدف أخذ معلومات كيفية من اجل فهم ادلواقف 
ديكن لعملية مجع البيانات من خالل .والسلوكيات، وتكون الدراسة منظمة عندما يتعلق األمر بوصف صادق للحالة

دراسة احلالة أن يسيطر عليها الطابع الكمي أو الكيفي، وديكن كذلك لدراسة احلالة أن تأخذ أشكاال عديدة بادلشاركة 
      (184، ص2004موريس أصلرس، ).أو من دون مشاركة، مستًتة أو مكشوفة

 أدوات جمع البيانات :الفرع الثاني

يف عنصر أدوات مجع البيانات يقوم الباحث بتحديد األدوات اليت سوف يستخدمها يف مجع البيانات ادلتعلقة دبوضوع 
عبود سعاد، ).الدراسة، حبيث تتعدد أدوات مجع البيانات منها ادلالحظة، ادلقابلة، االستبيان، والوثائق وغَتىا

 :حيث اعتمدنا يف ىذه الدراسة على األدوات التالية( 23،ص2017

 االستبيان: أوال

عبارة عن تقنية مباشرة تتضمن رلموعة من األسئلة ادلًتابطة وادلتعلقة دبوضوع البحث يتم من خالذلا احلصول على 
وتعد من أكثر األدوات استعماال يف علوم التسيَت، تتضمن أسئلة مكتوبة . إجابات معينة جيرى ربليلها ألغراض البحث

وزلددة لدراسة ادلتغَتات اليت يتطلع الباحث لتفسَتىا، وتتضمن ىذه األسئلة إجابات زلددة يطلق عليها مقياس 
(Likert)(247، ص2016خان أحالم، ).اخل....... والذي قد يكون ثالثي أو مخاسي أو سباعي 

 : مت إعداده على النحو التارلإذل ادلوظفُت بادلؤسسات البنكية وقدوقد إعتمدنا يف دراستنا على االستبيان والذي وجو 
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 إعداد اإلستبانة األولية؛ 
، (01)الملحق رقم كما ىو موضح يف  (رلموعة من األساتذة ادلختصُت)عرض اإلستبانة على احملكمُت  

 والذين قاموا بتقدمي النصح واإلرشاد، وعلى أساس ذلك سبت عملية التعديل؛
 .توزيع االستبيان على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة 

 يوضح ذلك، حيث يتعلق احملور (02)والملحق رقمكما يتكون االستبيان ادلستخدم يف ىذه الدراسة من ثالثة زلاور، 
األول بادلعلومات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، أما احملور الثاين يتعلق بادلتغَت التابع وادلتمثل يف إدارة ادلعرفة، 

 .واحملور الثالث يتعلق بادلتغَت ادلستقل وادلتمثل يف التسويق الداخلي

 البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد العينة: المحور األول 

اجلنس، العمر، ادلستوى )       ويتكون من أربعة متغَتات تعكس اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة وىي 
 .(التعليمي، مدة اخلدمة

 (المتغير التابع للدراسة)إدارة المعرفة : المحور الثاني 

عبارة قياس، حيث تقيس العبارات  (23)   يقيس ىذا احملور ادلتغَت التابع وادلتمثل يف إدارة ادلعرفة، والذي يتكون من 
تقيس عملية زبزين ادلعرفة، أما العبارات من   (12 إذل 07)عملية إكتساب ادلعرفة، والعبارات من (06 إذل 01)من
 .تقيس عملية تطبيق ادلعرفة (23 إذل 19)تقيس عملية ادلشاركة بادلعرفة، والعبارات من  (18 إذل 13)

 (المتغير المستقل للدراسة)التسويق الداخلي : المحور الثالث 

عبارة قياس، حيث تقيس  (35)  يقيس ىذا احملور ادلتغَت ادلستقل وادلتمثل يف التسويق الداخلي، والذي يتكون من 
 إذل 39)تقيس التحفيز، والعبارات من  (38 إذل 32)التدريب والتطوير، والعبارات من (31 إذل 24)العبارات من 

تقيس التوجو  (58 إذل 52)تقيس االتصال الداخلي، والعبارات من  (51 إذل 45)تقيس التمكُت، العبارات من  (44
 :   اخلماسي وتكون درجاتو موزعة كالتارل(Likert)كما إعتمدت إستبانة ىذه الدراسة على مقياس . ضلو العمالء

5 4 3 2 1 
 غَت موافق بشدة غَت موافق زلايد موافق موافق بشدة
 ضعيف جدا ضعيف متوسط مرتفع مرتفع جدا

 

 .24، ص2017عبود سعاد، : المصدر
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 المقابلة: ثانيا

ديكن تعريف ادلقابلة بأهنا عبارة عن زلادثة موجهة بُت الباحث وشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إذل حقيقة 
حيث تتعدد أشكال ادلقابالت ( 55، ص1999زلمد عبيدات وآخرون، ).أو موقف معُت، من أجل ربقيق أىداف الدراسة

، 2014صوحل مساح، ).(موجهة، نصف موجهة، غَت موجهة)بُت ادلقابلة الفردية واجلماعية، وتنقسم ادلقابالت الفردية إذل 
    (169ص

الملحق سؤال للقياس كما ىو موضح يف  (15)    وقد إعتمدنا يف دراستنا على ادلقابلة نصف موجهة واليت ضمت 
  واليت أجريناىا مع رؤساء مديرية ادلوارد البشرية بادلؤسسات ادلبحوثة، حبيث ربتوي مقابلة الدراسة على ثالثة (03)رقم 

 :  زلاور وىي

 إدارة المعرفة: المحور األول 

ولكل سؤال غرض معُت، فاألول يهدف إذل معرفة  (04 إذل 01)يتعلق ىذا احملور بإدارة ادلعرفة، ويضم أربعة أسئلة من 
ىل يعترب ادلورد البشري بالبنك رأس مال قائم على األفكار واخلربات، والثاين يهدف إذل معرفة أن عملية مجع ادلعلومات 

يف البنك  ىي عملية مستمرة أم ال، أما الثالث فيهدف دلعرفة ىل حيافظ البنك على ادلوظفُت الذين ديلكون معارف شليزة 
دلواجهة التحديات اخلارجية، والرابع يهدف إذل التحقق من أن ىل تطبيق األفكار وادلعارف احلديثة ديكن البنك من 

 .اإلبداع واالبتكار

 التسويق الداخلي: المحور الثاني 

وكل سؤال لديو غرض معُت، فاألول يهدف  (10 إذل 05)يتعلق ىذا احملور بالتسويق الداخلي، ويضم ستة أسئلة من 
ىل توجد برامج تدريبية إذل معرفة مدى وجود الوعي واالىتمام دبتطلبات ادلوظفُت بالبنوك، والثاين يهدف إذل معرفة  

للموظفُت بالبنك لتنمية مهاراهتم يف التعامل مع العمالء، أما الثالث يهدف دلعرفة ما ىي الوسائل التحفيزية اليت 
يستخدمها البنك لتشجيع ادلوظفُت على تقدمي خدمات ذات جودة، أما بالنسبة للرابع فهو يهدف للتعرف ىل دينح 

للموظف الفرصة يف صنع القرارات ادلؤثرة على العمالء دون وجود رقابة، واخلامس يهدف إذل معرفة مدى وجود التواصل 
بُت ادلدير أو رؤساء ادلصاحل وادلوظفُت، والسؤال السادس يهدف إذل التأكد من أن ىل يسعى البنك إذل تقدمي خدمات 

 .موافقة حلاجات ورغبات العمالء
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 مساهمة التسويق الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة: المحور الثالث 

وكل سؤال  (15 إذل 11)مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة، ويضم مخسة أسئلة من يدرس احملور الثالث 
 و إدارة ادلعرفة، أما الثاين فهو يهدف دلعرفة العالقة بُت التدريبلديو ىدف، فاألول يهدف إذل معرفة العالقة بُت 

التحفيز وإدارة ادلعرفة، بالنسبة للثالث فهو يهدف للتأكد من مسامهة التمكُت يف تعزيز إدارة ادلعرفة، أما الرابع يهدف 
لتوضيح العالقة بُت االتصال الداخلي وإدارة ادلعرفة، و اخلامس يهدف دلعرفة العالقة بُت التوجو ضلو العمالء وإدارة 

 . ادلعرفة

 المالحظة: ثالثا

ىي تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل لرصد ادلشاكل والظواىر دون أن يتدخل الباحث بالتأثَت عليها، وذلك من 
لذا تعترب البيانات . خالل مشاىدة رلموعة بصفة مباشرة ألخذ معلومات نوعية من أجل فهم ادلواقف والسلوكيات

. ادلعتمدة من خالل ادلالحظة على أمهية عالية من الدقة خاصة عندما ال يرافقها أي تدخل شخصي من الباحث
حيث قمنا باعتماد ىذه األخَتة كوننا غَت مضطرين .......وللمالحظة أساليب عديدة بادلشاركة أو بدون مشاركة

 (246، ص2016خان أحالم، ).للتفاعل مع األطراف ادلعنية بالدراسة ومشاركتهم حياهتم اليومية

 وثائق المؤسسة: رابعا

حيث مت اإلطالع على أىم .وىي من األدوات البالغة األمهية يف مجع ادلعلومات ألهنا تعرب عن الواقع الفعلي للمؤسسة
الوثائق ادلتعلقة بالدراسة من تعريف ونشأة، عدد ادلوظفُت،بادلؤسسات زلل الدراسة وبرامج التدريب والتطوير اخلاصة 

بادلوظفُت يف كل مؤسسة، سلم األجور وطريقة منح احلوافز وادلكافآت، طريقة التواصل بُت ادلوظفُت والوسائل 
 .التكنولوجية ادلستخدمة يف التواصل، كيفية خدمة العمالء

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: المطلب الخامس

يعد اختيار أدوات ربليل مناسبة شرط أساسي لإلجابة عن أىداف البحث، فالباحث جيب أن يقرر من بُت رلموعة من 
وقد مت االعتماد يف ( 26،ص2017عبود سعاد، ). .التحليالت اليت من شأهنا أن سبنح أكثر النتائج صلة باألسئلة البحثية

 .ىذه الدراسة على كل من أسلوب التحليل الكمي من خالل االستبيان، وأسلوب التحليل النوعي من خالل ادلقابلة

 أسلوب التحليل الكمي:الفرع األول

لإلجابة على أسئلة البحث ودراسة العالقة بُت متغَتاتو واختبار فرضياتو، مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية وذلك 
 :وادلتمثلة يف  SPSS.V20طبعا باالعتماد على برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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 وذلك لوصف رلتمع البحث :(Descriptive Statistic Measures)مقاييس اإلحصاء الوصفي  
وإظهار خصائصو، باالعتماد على النسب ادلئوية والتكرارات، واإلجابة على أسئلة البحث وترتيب متغَتات 

 .البحث حسب أمهيتها باالعتماد على ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية
 .لقياس مدى صالحية النموذج لالضلدار: (Analysis of variance)تحليل التباين لالنحدار 
:  وذلك الختبار أثر ادلتغَتات ادلستقلة اآلتية:(Sample Regression)تحليل االنحدار البسيط  
 .إدارة ادلعرفةعلى ادلتغَت التابع وىو  (التدريب، التحفيز، التمكُت، االتصال الداخلي، التوجو ضلو العمالء)
 وذلك دلعرفة الفروقات يف ادلتغَتات ادلستقلة والتابعة الناذبة :(One Way Anova)تحليل التباين األحادي  

 .عن ادلتغَتات الشخصية والوظيفية
دلعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات  (:Independent-Samples T-test) للعينات المستقلة Tاختبار  

 . تعزى الختالف عامل اجلنسإدارة ادلعرفة و التسويق الداخليداللة إحصائية يف تصورات ادلبحوثُت دلفهوم 
 ألجل التحقق من التوزيع الطبيعي :(Kurtosis) ومعامل التفلطح (Skewness) اختبار معامل االلتواء  

 (.Normal Distribution) للبيانات
 . وذلك لقياس ثبات أداة البحث: (Cronbach’s Csefficient Alpha):ألفا كرونباخ"معامل الثبات  
 .  وذلك لقياس صدق أداة البحث:معامل صدق المحك 
 .للتأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بُت ادلتغَتات ادلستقلة و ذلك :معامل تضخم التباين والتباين المسموح 

 أسلوب التحليل النوعي: الفرع االثاني

مت استخدام أسلوب التحليل النوعي من خالل االعتماد على البيانات الكيفية اجملمعة من ادلقابالت وادلدعومة بأدلة 
 .  وأقوال ادلستجوبُت، مع الًتكيز على ما ىو مطلوب

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة: المطلب السادس

يتمثل رلتمع الدراسة ادليدانية يف العاملُت بالوكاالت البنكية لوالية بسكرة، ولغرض إسبام الدراسة قمنا باختيار عينة 
بنك القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة عشوائية من ىذا اجملتمع، حبيث دل يتم ربديدىا بشكل مسبق، وىي  

، ومشلت فئات حسب ادلستويات ، بنك اخلليج اجلزائر، البنك اخلارجي اجلزائريوالتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية
مدير، نائب مدير، رئيس فرع، رئيس مصلحة وادلوظفُت حاملي الشهادات من لديهم خربة يف العمل يف )الوظيفية وىي

 .، واجلدول ادلوارل يعرض توزيع أفراد عينة الدراسة(ىذا القطاع
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 توزيع أفراد العينة على مجتمع الدراسة:(05)جدول رقم

 عدد االستمارات الموزعة  البنك الرقم
 استمارة (15) القرض الشعيب اجلزائري 1
 استمارة (65) بنك الفالحة والتنمية الريفية 2
 استمارة (16) بنك التنمية احمللية 3
 استمارات (08) بنك اخلليج اجلزائر 4
 استمارة (27) البنك اخلارجي اجلزائري 5

 استمارة (131) المجموع
 من إعداد الباحثة: المصدر

استمارات اعتربت غَت صاحلة  (05)استمارة دل تسًتجع، كما  (46)استمارة، حيث فقدنا  (131)إذ قمنا بتوزيع   
استمارة موزعة،  (131)من أصل %) 61.06)للتحليل نظرا لنقص اإلجابات فيها، حيث بلغت نسبة االستجابة 

 . واجلدول التارل يوضح عينة الدراسة

 عينة الدراسة:(06)جدول رقم

  %النسبة التكرار البيان
 100 131 عدد االستمارات ادلوزعة

 35.11 46 عدد االستمارات غَت ادلسًتجعة
 03.81 05 عدد االستمارات ادللغاة

 61.06 80 عدد االستمارات ادلقبولة للدراسة
 من إعداد الباحثة بناءا على فرز االستمارات: المصدر
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 نظرة حول المؤسسات محل الدراسة : الثانيالمبحث 

حيدد ىذا ادلبحث أسباب إختيار ادلؤسسات البنكية، مث التعريف بادلؤسسات زلل الدراسة، حيث مشلت ىذه       
 .الدراسة على بعض الوكاالت البنكية العاملة يف والية بسكرة

 أسباب اختيار المؤسسات البنكية:  المطلب األول
     يعترب ىذا القطاع من القطاعات احلساسة نظرا للدور األساسي الذي يلعبو يف سبويل التنمية االقتصادية من خالل 

وقد تأكد دور النظام ادلصريف من خالل ما .ذبميع ادلوارد ادلختلفة مث توجيهها إذل أوجو االستخدام يف سلتلف اجملاالت
 النظام خدمات على الطلبقدمو من خدمات واليت بدوهنا ال يستطيع أي إقتصاد معاصر أن يؤدي وظيفتو، ونظرا لكون 

 إذل احلاجة زادت التنمية حدود اتسعت كلما أنو القول ديكن فبذلك االقتصادية، التنمية حاجة من مشتقا طلبا ادلصريف
 ىيكل شكل ادلالية واألسواق الوسيطة ادلؤسسات مع يشكل حيث خدمات، وأوسع تطورا أكثر مصريف نظام وجود

 (75، ص2006مصيطفى عبد اللطيف، ).الوطٍت لالقتصاد االدخاري االئتمان

 بأن القطاع ادلصريف يتميز ببيئة ديناميكية عالية التنافسية، ويف مثل ىذه Khameneh S.M & al     واعترب
 ,Khameneh S.M & al ) الظروف فالبنوك رلربة على تتبع برامج موسعة وسلتلفة لضمان بقائها ومنوىا

2015, p662)  والعمل على زيادة قدراهتا التنافسية باتباع أمناط تسيَتية حديثة وتبنيها لفلسفة التسويق الداخلي ،
 لذلك فوظيفة ادلوارد  (44، ص2008زلمد زيدان، ).بإعتباره  ديثل بعدا إسًتاتيجيا يف ربقيق ادليزة التنافسية لتلك البنوك

البشرية تعترب من األنشطة اخلالقة للقيمة للبنك وذلك من خالل احلرص على توظيف أحسن الكفاءات ادلتوفرة إذل 
رياض عيشوش، ).جانب تدريب ادلوظفُت احلاليُت للبنك وتوزيعهم وتنظيمهم وفق الطرق اليت تسمح بأحسن أداء ذلم

حيث أشار محيد عبد النيب الطائي إذل أن ادلدراء الذين يفكرون بأن اجلهود التسويقية جيب أن توجو  (105، ص2010
ذلم احلق يف ذلك ألهنم يعملون يف القطاع االنتاجي، أما ادلدراء الذين يعملون يف القطاع  (اذباه السوق)خارج ادلنظمة 

جوىرة أقطي، ).(للموظفُت)اخلدمي وبشكل خاص يف قطاع البنوك فإن شلارساهتم التسويقية توجو أوال داخل البنوك 

ويف ىذه احلالة فادلوظفُت ديثلون أحد عوامل النجاح احلامسة للبنوك يف قدرهتم على تقدمي خدمات  (250، ص2014
فطبيعة  .عالية اجلودة وربقيق رضا العمالء، وىو اذلدف الذي تسعى أي مؤسسة لتحقيقو ألهنم مصدر رحبية ادلؤسسات

 & Khameneh S.M)  اخلدمات ادلصرفية تركز على العامل البشري دلا لو من تأثَت مهم على اخلدمة ادلقدمة للعمالء
al, 2015, p662) . 
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ولكي يتحقق التميز يف أداء اخلدمات ادلصرفية، جيب أن تقتنع إدارة البنك وموظفيو بتحقيق التميز يف  خدمة العمالء،    
إال أن ىذه اجلهود سوف تظل زلدودة النتائج ما دل يواكبها . وىذا ما يشًتط وجود العمل اجلماعي والتشارك بادلعارف

، 2008زلمد زيدان، ).الرفع من كفاءة ادلوظفُت وقدراهتم الالزمة الستيعاب التطورات ادلتالحقة يف رلال اخلدمات البنكية
    (44ص

 التعريف بالمؤسسات محل الدراسة:      المطلب الثاني

قد مت اختيار ادلؤسسات البنكية كمحل للدراسة ألهنا سبثل مؤسسات خدمية تبحث عن التميز يف تقدمي خدماهتا     
ألن . كما تعمل على حث موظفيها على تنمية ادلعارف، ربسُت األداء، القدرة على ربمل ادلسؤولية، اإلبداع والتميز

ادلوظف ىو الذي ينقل رضاه مباشرة للعميل ويتفاعل معو خاصة موظفي اخلط األمامي من ذلم إتصال مباشر مع 
شلا وجب علينا اختيار ادلوظفُت يف ىذه ادلؤسسات كمجتمع الدراسة . العمالء، وبالتارل يصبحون الوجو العام للمؤسسة

وفيما يلي ضلاول إعطاء حملة وجيزة . ألهنم ديثلون العمالء الداخليُت فيها وىو ما نطلق عليو مصطلح التسويق الداخلي
عن البنوك اليت مت اعتمادىا يف ىذه الدراسة بوالية بسكرة وىي بنك القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية 

 .، بنك اخلليج اجلزائر، البنك اخلارجي اجلزائريالريفية، بنك التنمية احمللية

 البنوك المعتمدة في الدراسة:(07)جدول رقم

 التسمية الرمز الرقم
01 

CPA 

Crédit Populaire d'Algérie 

 القرض الشعبي الجزائري

02 
 

BADR 

La Banque de l'Agriculture et du Développement 

Rural 

بنك الفالحة والتنمية الريفية 
03 

 
BDL 

Banque de Développement Local 

بنك التنمية المحلية 
04 

 
AGB 

Gulf Bank Algeria  

بنك الخليج الجزائر 

05  
BEA 

La Banque Extérieure d'Algérie 

بنك الجزائر الخارجي 
 من إعداد الباحثة: المصدر
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 -وكالة بسكرة-القرض الشعبي الجزائري التعريف ببنك: الفرع األول

، وىو ثاين بنك ذباري مت تأسيسو يف 14/05/1967      مت تأسيس القرض الشعيب اجلزائري دبقتضى ادلرسوم الصادر
اجلزائر بعد االستقالل، وقد تأسس على أنقاض القرض الشعيب اجلزائري، وىران، عنابة و قسنطينة، والصندوق ادلركزي 

 :اجلزائري للقرض الشعيب، مث اندرلت فيو ثالثة بنوك أجنبية أخرى ىي

  1968 جانفي 01البنك اجلزائري ادلصري بتاريخ. 
  1968 جوان 30الشركة ادلرسيلية للبنوك بتاريخ. 
  1971الشركة الفرنسية لالقراض والبنوك سنة. 
 البنك ادلختلط ميسر. 

وبعد اإلصالحات اليت مست  القطاع ادلصريف يف اجلزائر سبت إعادة ىيكلة القرض الشعيب اجلزائري لينبثق عنو بنك 
 حساب من حسابات عمالئو، كما عرف 8900 موظف و550 وكالة و40، وربول إليو 1985التنمية احمللية سنة 

 :التحوالت التالية

  حيكمها القانون التجاري منذ " مؤسسة ذات أسهم"أصبح القرض الشعيب اجلزائري مؤسسة عامة إقتصادية
 01 سهم بقيمة امسية 800 مليون دج مقسمة إذل 800، حيث قدر رأمسالو االجتماعي 22/02/1989

 .مليون دج
 تعود ملكية القرض الشعيب اجلزائري إذل الدولة لكنها ال تقوم بتسيَته وإدارتو. 
  أعضاء مفوضُت من قبل ادلسامهُت10يتكون رللس االدارة من . 
  يتخذ رللس اإلدارة كل القرارات ادلتعلقة بالسياسة التجارية وادلالية للبنك، أما األنشطة ادلتعلقة بالتسيَت تشرف

وأسندت للقرض الشعيب اجلزائري عند تأسيسو رلموعة من . عليها اإلدارة العامة وعلى رأسها الرئيس ادلدير العام
 :الوظائف أمهها

 القيام جبميع العمليات ادلصرفية اليت تقوم هبا البنوك التجارية. 
  يف ميدان االنتاج والتوزيع  (غَت الزراعية)إقراض احلرفيُت والفنادق والقطاعات السياحية والصيد والتعاونيات

وادلتاجرة، وعموما إقراض ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أيا كان نوعها، وكذلك إقراض ادلهن احلرة وقطاع ادلياه 
 .والري
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 تقدمي قروض متوسطة وطويلة األجل خاصة سبويل السكن والبناء والتشييد. 
 سبويل القطاع السياحي واألشغال العمومية، والبناء والري والصيد البحري. 

، كواحدة من بُت الست 31/12/1971 يف 305رقم -  وكالة بسكرة-وتأسست وكالة القرض الشعيب اجلزائري    
وكاالت التابعة للمديرية اجلهوية بباتنة، وربتل الوكالة موقعا إسًتاتيجيا يف وسط ادلدينة بساحة العريب بن مهيدي، 

 . موظف25وتظطلع الوكالة بنفس مهام القرض الشعيب اجلزائري يف ادلنطقة، وقد بلغ عدد ادلستخدمُت حاليا فيها 

 -وكالة بسكرة-التعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية: الفرع الثاني

 وىو مؤسسة مالية وطنية 13/03/1982 بتاريخ 88/105   أنشئ بنك الفالحة والتنمية الريفية دبوجب ادلرسوم رقم 
 الذي حدد هنائيا 01/88 عدل وكمل بقانون 1988تنتمي إذل القطاع العمومي، ومع بداية التسوية االقتصادية سنة 

 ووضح طرق العمل وإجراءات التحويل، فتحول بنك الفالحة والتنمية 12/01/1988النظام األساسي للبنك بتاريخ 
 لدى مكتب التوثيق باجلزائر 19/02/1989الريفية إذل شركة ذات أسهم وىذا التحويل سجل بعقد أصلي بتاريخ 

وجاء بنك الفالحة والتنمية دلهمة تطوير القطاع الفالحي وترقية العادل الريفي، يف بداية ادلشوار تكون البنك من . العاصمة
وكالة 200 مديرية و35وأصبح اليوم يتكون من BNA  وكالة متنازل عنها من طرف البنك الوطٍت اجلزائري 140

 عامل ما بُت إطار وموظف نظرا 7000موزعة على ادلستوى الوطٍت، ويشغل بنك الفالحة والتنمية الريفية حوارل 
 BANC كما صنف بنك الفالحة والتنمية الريفية من طرف رللس قاموس البنوك .لكثافة شبكتو وأمهية موارد البشرية

Almanach   يف الًتتيب العادلي ما 668 يف ادلركز األول يف ترتيب البنوك التجارية، وديثل البنك كذلك 2001طبعة 
 : بنك مصنف، وقد مر بنك الفالحة والتنمية الريفية بعدة مراحل تتمثل فيما يلي4100بُت 

  خالل السنوات الثمانية األوذل كان ىدف البنك ادلنشود ىو فرض : (1990-1982)المرحلة األولى
وجوده ضمن العادل الريفي بفتح العديد من الوكاالت من ادلناطق ذات الطابع الفالحي، ودبرور الزمن اكتسب 

البنك مسعة وكفاءة عالية يف ميدان سبويل القطاع الزراعي، قطاع الصناعة الغذائية، الصناعية ادليكانيكية 
ىذا االختصاص كان منصوصا يف إطار االقتصاد ادلخطط ، حيث كل بنك عمومي خيتص بإحدى . الفالحية

 .القطاعات احليوية العامة
  الذي أتى إلهناء فًتة زبصص البنوك 90/10 دبوجب صدور قانون (:1999-1991) المرحلة الثانية 

ووسع البنك آفاقو إذل رلاالت أخرى من النشاط االقتصادي خاصة ادلؤسسات االقتصادية الصغَتة وادلتوسطة 
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بدون االستغناء عن القطاع الفالحي الذي تربط معو عالقة شليزة يف اجملال التقٍت، ىذه ادلرحلة كانت بداية 
 . لتطبيق عمليات التجارة اخلارجية SWIFT وتطبيق نظام 1991إلدخال تكنولوجيا اإلعالم اآلرل 

  سبيزت ىذه ادلرحلة دبوجب التدخل الفعلي والفعال للبنوك العمومية لبعث : (2006-2000)المرحلة الثالثة
نشاط جديد فيما يتعلق دبجاالت االستثمارات ادلرحبة وجعل نشاطاهتا ومستوى مردوديتها يساير قواعد إقتصاد 

السوق ويف ىذا الصدد رفع بنك الفالحة والتنمية الريفية إذل حد كبَت من القروض لفائدة ادلؤسسات 
االقتصادية الصغَتة وادلتوسطة وكذا ادلؤسسات ادلصغرة ويف شىت رلاالت النشاط االقتصادي إضافة إذل رفع 

وبصدد مسايرة التحوالت االقتصادية واالجتماعية، ومن . مستوى مساعداتو للقطاع الفالحي وفروعو ادلختلفة
أجل االستجابة لتطلعات العمالء وضع البنك برنامج مخاسي فعلي يًتكز خاصة على العصرنة وربسُت 

 .اخلدمات وكذلك إحداث تطهَت يف ميدان احملاسبة واجلانب ادلارل
  عقد بنك الفالحة والتنمية الريفية اتفاقية مع وزارة الفالحة والتنمية (:2009-2008)المرحلة الرابعة 

الريفية تقتضي بتوسيع البنك لعملياتو التمويلية للنشاطات اإلنتاجية الفالحية، كما مت البدء يف استخدام 
 .   البطاقات ادلمغنطة

يعترب بنك  الفالحة والتنمية الريفية لوالية بسكرة من أىم البنوك بالوالية باعتبارىا من ادلناطق الفالحية اذلامة، وىذا     
، والذي يقع مقره بشارع ابن 106-82ما ترمجو تأسيس بنك  الفالحة والتنمية الريفية لوالية بسكرة وفقا للمرسوم رقم 

بسكرة، قمار، الوادي، ادلغَت، الدبيلة، أوالد جالل، طولقة، :  وكاالت تضم الدوائر التالية09باديس، ويشرف على 
 يف بسكرة، وكل وكالة ذلا صالحية زلددة فهي تقوم بتمويل 04 وكاالت يف الوادي و05سيدي عقبة، جامعة وبالتارل 

 .  موظف65القطاع الفالحي والتجاري واحلريف التابع للدائرة، وتضم  وكالة بسكرة

 -وكالة بسكرة-التعريف ببنك التنمية المحلية: الفرع الثالث

بنك التنمية احمللية غَت عادية، حيث انبثق عن القرض الشعيب اجلزائري، ومت تأسيسو بادلرسوم الرئاسي     كانت نشأة 
 سنوات على تأسيسو أصبح 10 وبعد مرور 1995 مليار دينار، ويف سنة 06 وبدأ نشاطو برأمسال قدره 85/86رقم

 مديريات متخصصة أما وكاالتو فانتشرت 09ويضم ادلقر الرئيسي لبنك التنمية احمللية . مليار دينار70رأمسالو يقدر ب
 سنوات أصبح يشرف 10خالل سنة ونصف من تأسيس البنك على رلمل الًتاب الوطٍت وفرع واحد فقط، وبعد مرور 

 مليار دينار، 02وفيما خيص موارده اليت يتلقاىا من عمالئو فقدرت عند إنطالق نشاطو .  فرع15 وكالة و150على 
 100.000أما احلسابات اليت قام بفتحها للمتعاملُت معو فارتفعت من . مليار دينار45 سنوات أصبحت 10وبعد 
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 موظف 750 سنوات، أما عدد ادلوظفُت فارتفع خالل نفس الفًتة من 10 حساب خالل 650.000حساب إذل 
 . موظف3035إذل 

، وىي وكالة بنكية رائدة 02/01/1987     و أنشئ بنك التنمية احمللية وكالة تابعة لو على مستوى والية بسكرة يف 
ويأيت تصنيف الوكاالت البنكية التابعة لبنك التنمية احمللية تبعا حلجم نشاطها ورقم أعماذلا احملقق، وتعمل وكالة بسكرة 

 موظف ، كما تقوم وكالة بسكرة جبميع 16ويضم حاليا حوارل .  ربت  إدارة إشراف ادلديرية اجلهوية لوالية باتنة
العمليات البنكية من إيداع وسحب بالعملة الوطنية والعملة الصعبة ، قبول الودائع من العمالء، فتح احلسابات البنكية 

ربت الطلب أو ألجل ، منح القروض دبختلف أنواعها، القيام بكل عمليات التجارة اخلارجية إستَتادا وتصديرا من 
 :أيضا يقوم بنك التنمية احمللية دبجموعة من ادلهام أمهها. خالل فتح االعتمادات ادلستندية والتحويالت ادلصرفية اخلارجية

 تسيَت ادلعامالت التجارية بصفة مرنة مع العمالء. 
 دراسة وربليل وتسيَت ادللفات ادلتعلقة بالقروض اليت سبنح للخواص وادلؤسسات. 
 تقوم باحملاسبة وادلعاجلة اإلدارية للعمليات مع العمالء سواء بالعملة احمللية أو األجنبية. 

 -وكالة بسكرة-بنك الخليج الجزائرالتعريف ب: الفرع الرابع

 مليار دينار جزائري، ديلكها 10 دبوجب القانون اجلزائري برأمسال قدره 15/12/2003  تأسس بنك خليج اجلزائر يف 
، وبنك األردين % 30 ، وبنك تونس العادلي ب% 60ثالثة بنوك ذات مسعة دولية مرموقة وىي برقان بنك بقيمة 

، 2004وبنك اخلليج اجلزائر بدأ عملو يف .  ، وىي بنوك تنتمي إذل رلموعة مشاريع الكويت القابضة%10الكوييت
وقد ربط البنك منذ تأسيسو مهمتو األساسية .حيث ديارس عملو يف بيئة إقتصادية وبنكية مليئة بالتغَتات والتقلبات

للمسامهة يف التنمية االقتصادية وادلالية للجزائر، باعطاء وتقدمي ادلنشآت واألفراد رلموعة واسعة ومتطورة من ادلنتجات 
أيضا لتلبية توقعات عمالئو ويقدم بنك اخلليج اجلزائر . واخلدمات ادلالية واحللول األكثر حداثة من حيث السرعة والتنفيذ

اخلدمات ادلصرفية التقليدية واحلديثة، ومنذ تأسيسو والبنك يستثمر يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واليت 
ومع التوسع ادلستمر أصبح لبنك اخلليج اجلزائر شبكة فروع منتشرة يف .  مكنتو من إسبام مجيع عملياتو وجعلها أكثر كفاءة

 . مجيع أضلاء البالد
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 ، يقع يف حي السائحي طريق تقرت بسكرة، رلهز 03/06/2010يف - وكالة بسكرة-أنشئ بنك اخلليج اجلزائر   و
 موظفُت كلهم إطارات، حيث يقدم رلموعة من اخلدمات أمهها فتح 08بكل الوسائل احلديثة يبلغ عدد ادلوظفُت بو 

 .حساب جاري، دفًت التوفَت، عمليات اإلقراض، ادلنتجات االلكًتونية وغَتىا من اخلدمات احلديثة

 -وكالة بسكرة-البنك الخارجي الجزائريالتعريف ب: الفرع الخامس

لقد كان اذلدف األساسي للجزائر إنشاء نظام بنكي ذو صبغة وطنية تسيطر عليو الدولة يعمل على سبويل التنمية    
، وبالتارل ظهرت البنوك التجارية اجلزائرية األوذل 1966احمللية للجزائر، وعليو جاء قرار تأميم البنوك األجنبية وذلك سنة 

واليت من بينها البنك اخلارجي اجلزائري الذي أسندت إليو مهمة تسهيل وتنمية العالقات االقتصادية للجزائر مع بقية دول 
 بصفتو مؤسسة وطنية 1967 أكتوبر 01 ادلؤرخ يف 204/67مت إنشاء بنك اجلزائر اخلارجي دبوجب األمر رقم  .العادل

القرض الليوين، ادلؤسسة العامة، قرض : بنوك أجنبية ىي05 مليون دج، ومت تأسيسو على أنقاض 20برأمسال قدره 
 .الشمال، البنك الصناعي اخلارجي اجلزائري،  بنك باركاليز احملدود

    ويعترب ىذا البنك بنك ودائع شللوك للدولة وخاضع للقانون التجاري، تتمثل وظيفتو األساسية يف تنمية العالقات 
االقتصادية بُت اجلزائر والدول األخرى، تسهيل عمليات االستَتاد والتصدير من خالل وضع اتفاقيات مع البنوك 

وقد توسعت . األجنبية، توفَت ضمانات للمستوردين اجلزائريُت لتسهيل عملية االستَتاد من خالل ىذه االتفاقيات
 لكونو البنك الذي تتمركز فيو حسابات ادلؤسسات الصناعية الكربى يف ميدان النفط 1970عمليات البنك عام 

 سنة من الوجود أصبح مؤسسة إقتصادية تستقل بأمواذلا، وذلك دبوجب ادلرسوم 21وبعد . واحملروقات النقل ومواد البناء
 ربول البنك إذل شركة ذات أسهم مع احتفاظو بكافة 05/02/1989 ويف 02/01/1989 ادلؤرخ يف 01-89

 : مليون دينار جزائري، وكانت األسهم مشكلة من 01ادلبادئ ومت ربديد رأمسالو ب 

 35%مسامهة إلكًتونيك، اتصاالت واعالم آرل . 
 35%مسامهة البناء . 
 20%مسامهة اخلدمات . 
 10%مسامهة كيمياء، بيًتوكيمياء، صيدلة . 

، وىي وكالة بنكية من 14/02/1984    و أنشئ بنك اجلزائر اخلارجي وكالة تابعة لو على مستوى والية بسكرة يف 
، حيث يأيت تصنيف الوكاالت التابعة لبنك اجلزائر اخلارجي تبعا حلجم نشاطها ورقم أعماذلا احملقق، وكل -1-الصنف
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 ىي واحدة من بُت الوكاالت العشر التابعة للمديرية اجلهوية 56وكالة تنتمي إذل مديرية جهوية معينة ووكالة بسكرة 
بسطيف، وأنشأت ىذه الوكالة هبدف توسيع الشبكة البنكية وخدمة العمالء ادلتواجدين بوالية بسكرة وتقع يف مكان 

 :تتمثل مهامو الرئيسية فيما يلي و . موظف28اسًتاتيجي بالوالية، ويبلغ عدد ادلوظفُت هبا 

 تسيَت العالقة التجارية مع العمالء بطريقة ديناميكية. 
 إنشاء وربليل وإدارة ملفات القرض ادلمنوحة لألفراد وكذا ادلؤسسات. 
 تسوية الشيكات. 
 العمليات ادلتعلقة بالتجارة اخلارجية. 
 العمليات ادلتعلقة بتحويل العمالت. 
 إدارة حسابات التجار وكذا االفراد. 
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 تحديد واقع متغيرات البحث بالمؤسسات محل الدراسة:       المبحث الثالث

والذي هندف من . يف ادلؤسسات زلل الدراسة (التسويق الداخلي، إدارة ادلعرفة)حيدد ىذا ادلبحث واقع متغَتات الدراسة 
 .خاللو إذل إيضاح اجلانب التطبيقي للدراسة

 واقع التسويق الداخلي في المؤسسات محل الدراسة:     المطلب األول

 بنك الدراسة، وىي     سنحاول يف ىذا ادلطلب الوقوف على ادلزيج التسويق الداخلي يف ادلؤسسات اخلمسة زلل 
 .، بنك اخلليج اجلزائر، البنك اخلارجي اجلزائريالقرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية

 -وكالة بسكرة- القرض الشعبي الجزائريواقع التسويق الداخلي في بنك: الفرع األول

ينظم البنك مسابقة التوظيف وذلك من خالل اإلعالن عن ادلناصب الشاغرة، وتوضيح شروط :أوال، المنتج الداخلي
وبعدىا يتم اجتياز اختبارين واحد شفهي دبدينة باتنة وآخر كتايب دبدينة قسنطينة، وعلى أساسهم . االلتحاق بادلنصب

 موظف دائم تقريبا كلهم من فئة الشباب نظرا خلروج ادلوظفُت 25يوجد بالبنك .يتم ربديد قائمة ادلوظفون الناجحون
 .القدامى للتقاعد

يتقاضى ادلوظفُت األجور حسب ادلنصب الذي يشتغلون بو كل حسب درجتو الوظيفية واليت : ثانيا، السعر الداخلي
 :تدفع على أساس شهري، وادلصنفة كاآليت

 . دج40000أي ادلوظف األمامي يتقاضى  (ادلكلف بالدراسة) :الفئة األولى-1

 . دج50000ادلستوى األول يتقاضى  (ادلكلف بالدراسة) :الفئة الثانية-2

 . دج60000ادلستوى الثاين يتقاضى  (ادلكلف بالدراسة) :الفئة الثالثة-3

أما عن التحفيزات توجد .    فكلما زادت تكوينات وسنوات اخلربة للموظف يرقى إذل منصب أعلى وبالتارل يرتفع األجر
عالوة التحفيز سبنح لكل ادلوظفُت يف آخر السنة، كما ال يهتم البنك بإطاراتو وال يعاملهم معاملة خاصة شلا يعٍت بأن 

 .إطارات ادلؤسسة تتقاضى أجور منخفضة مقارنة بالبنوك األخرى
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 يتم زبصيص وتوزيع ادلهام وادلسؤوليات على حسب الشهادة والتخصص، أيضا بالنسبة :ثالثا، التوزيع الداخلي
 . ويكون البنك رلهز بأحدث الوسائل والتقنيات2019للتجهيزات فهي قددية نوعا ما وسيغَت البنك إقامتو يف سنة 

يتم التواصل بالبنك عن طريق اذلاتف والفاكس وعرب تبادل ادللفات، كذلك الشبكة الداخلية : رابعا، الترويج الداخلي
كما يشارك البنك يف ادللتقيات والندوات مثل ادلشاركة يف قصر ادلعارض، غرفة الصناعة، اجلامعات ،  (االنًتانات)

 .الوطنية

 -وكالة بسكرة-الفالحة والتنمية الريفيةواقع التسويق الداخلي في بنك : الفرع الثاني

 عندما تكون بالبنك مناصب شاغرة يرسل طلبية إذل ادلديرية العامة لتعطيو ادلوافقة على التوظيف، :أوال، المنتج الداخلي
طلب التوظيف إذل مديرية التشغيل بالوالية أين يتم إرسال - وكالة بسكرة-الفالحة والتنمية الريفيةبنك وبعدىا يرسل 

بعض الطلبة اجلامعيُت  يف التخصص ادلطلوب للوكالة ويتم إجراء ادلسابقة مث ترسل قائمة الناجحُت  إذل ادلديرية العامة 
 موظف منهم الدائمون وادلتعاقدون، فالدائمون 65فحاليا يتواجد بالبنك .من أجل ادلوافقة، وىكذا يتم التوظيف بالبنك

 21لديهم خربات عالية حول برامج وأنشطة العمل بالبنك أما ادلتعاقدون فيتم تدريبهم بادلديرية العامة ببومساعيل دلدة 
يوم  وبعدىا يرجعون للبنك أين يتم تدريبهم للمرة الثانية يف كل ادلصاحل أثناء العمل أي داخل البنك، أما فيما خيص 
اجلهود الرامية لتحسُت كفاءة ومعارف ادلوظفُت ينتقل ادلوظفُت  إذل ادلديرية يف اجلزائر العاصمة لتدريبهم خاصة عندما 
يطبق البنك برامج حديثة دلواكبة التطورات ادلستمرة اليت يشهدىا ىذا اجملال خاصة، أو يأيت مؤطرين أو مدربُت للبنك 

 .لتوضيح التطورات اليت ربدث يف رلال البنوك وكيفية التعامل معها 

 بالبنك حسب الرتب وادلناصب وادلهام وترتفع األجور كلما زادت  مكافأة ادلوظفُتيتم :ثانيا، السعر الداخلي
التكوينات والشهادات، كما يقدم البنك عالوة التحفيز يف هناية كل سنة لكل ادلوظفُت على أساس التقييم من طرف 

إذل جانب ذلك فالبنك يقدم أجور مناسبة للموظفُت حسب ادلقابلة تقريبا كل ادلوظفون راضون عن . رئيس ادلصلحة
يقدم أجور متميزة للحفاظ على ادلوظفُت -  وكالة بسكرة-الفالحة والتنمية الريفيةبنك رواتبهم،  لذلك ديكن القول بأن  

إشعار ادلوظف بأن من أجل يف بيئة شديدة التنافس، كما يقوم بتقدمي ربفيزات معنوية كمنحهم شهادات اإلعًتاف  
 وىذا ما جيعل ادلوظف راض على وظيفتو وال ديكنو االستغناء عنها مهما كانت ىناك إغراءات من  دائما حباجة لولبنكا

 .طرف البنوك ادلنافسة
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يتم توزيع ادلوظفُت بالبنك على أساس شروط ومهام معينة منها اخلربة، التخصص، الشهادة، كما : ثالثا،التوزيع الداخلي
ديكننا القول بأن البنك رلهز بأحدث الوسائل واإلمكانيات اليت تسهل عملية تقدمي اخلدمات ومعاجلة ادللفات، أي ىناك 

 .تناسق وتكامل بُت سلتلف ادلصاحل بو

 بغية OBI االتصال الفعال ادلتواجد بالبنك ناتج عن توفر شبكة االنًتانات وتطبيق برنامج إن: رابعا، الترويج الداخلي
تسهيل ادلبادالت بُت ادلوظفُت، و يستخدم البنك ادلطويات لتوضيح ادلهام واخلدمات والربامج اجلديدة، كما يشارك 
البنك يف ادللتقيات واأليام الدراسية دبختلف اجلامعات الوطنية، وكذلك األعياد اخلاصة مثل ادلشاركة يف عيد التمور 

 .لتوضيح دعم وسبويل ىذا البنك للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

 -وكالة بسكرة- التنمية المحليةواقع التسويق الداخلي في بنك: الفرع الثالث

 عند ربديد عدد ادلوظفُت اليت تنقص البنك ويرغب يف إستقطاهبم، يقدم ذلك يف شكل طلب :أوال، المنتج الداخلي
إذل ادلديرية باجلزائر وعندما تتم ادلوافقة يرسل الطلب إذل مديرية التشغيل بالوالية، ويرفق ذلك بالتخصصات والشروط 

وبعدىا ترسل مديرية التشغيل رلموعة من الطلبة اجلامعيُت ويتم إختيار العدد ادلطلوب من . ادلطلوبة لشغل تلك ادلناصب
وعندما خيتار ادلدير العدد ادلطلوب يتم . طرف ادلدير حيث يتم اإلختيار على أساس السَتة الذاتية لكل ادلمتحنُت

وىكذا يتم التوظيف ببنك . إختبارىم شفهيا وتكون األسئلة ثقافة عامة وكتابيا أسئلة تتعلق باإلحصاء  واإلعالم اآلرل
 موظف دائم كلهم من فئة الشباب ألن البنك حاول إدخال برامج 16التنمية احمللية، حيث يبلغ عدد ادلوظفُت بو 

وأفكار حديثة معقدة تتمكن منها فقط ىذه الفئة، كما أن البنك أصبح بنك ذباري يعتمد على ادلنافسة يف جلب أكرب 
. عدد من ادلستثمرين وبالتارل قرر البنك تدريب ادلوظفُت على سياسات التسويق احلديث أال وىي كيفية جلب العمالء

فكل ىذه األساليب جعلت كل ادلوظفُت القدامى خيرجون إذل التقاعد نظرا لعدم سبكنهم من التعامل مع الكمبيوتر وال 
 .إمكانياهتم تتناسب مع ادلستجدات احلديثة

على منح األجور والرواتب للموظفُت على أساس - وكالة بسكرة- التنمية احملليةبنكيعمل : ثانيا، السعر الداخلي
ادلنصب الذي يشتغل فيو، وكلما تزيد سنوات اخلربة أو احلصول على شهادات تكوين جديدة يتم ترقية ادلوظفُت دلناصب 

كما يورل اىتماما كبَتا بإطاراتو وذلك من خالل إعطائهم منحة يف هناية كل سنة واليت . أعلى ومنها زيادة ورفع األجور
، فاإلطار الذي (ادلستثمرين خاصة)تقدم على أساس التقييم بواسطة برنامج آرل حسب جلب أكرب عدد من العمالء 

 يتلقى أكرب منحة، ومن ىنا تشتد ادلنافسة بُت ادلوظفُت وبالتارل يزيد أدائهم ضلو تقدمي نجيلب أكرب عدد من ادلستثمري
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كذلك يقدم البنك ربفيزات مادية للموظفات خاصة يف مناسبة عيد ادلرأة دبنحهم مبالغ مالية، أو ىدايا . أفضل اخلدمات
اخل، ويتم إجراء مسابقات بُت ادلوظفُت تتمثل يف تقسيم رلموعة من العمالء على ادلوظفُت وكلما ..........من الذىب،

 .كانت اجملموعة راضية عن اخلدمات تضاف نقاط للموظف

بالنسبة لتجهيزات البنك ىي ليست متطورة كثَتا ألنو سيتم نقل البنك إذل مقر جديد بالوالية : ثالثا، التوزيع الداخلي
رلهز بأحدث الوسائل والتقنيات، أما بالنسبة لتقسيم ادلناصب فيتم على أساس الشهادة ادلتحصل عليها من طرف 
ادلوظفُت، مثال ادلوظفُت الذين لديهم مستوى بكالوريا يوظف الستقبال العمالء، أما اإلطارات من لديهم مستوى 

 . الليسانس فما فوق يوظف كمدير ذباري، أو نائب ادلدير أي يتعامل مع ادلستثمرين

 تتم عملية التبادل بُت ادلوظفُت بالبنك بواسطة اذلاتف، الفاكس، والشبكة الداخلية :رابعا، الترويج الداخلي
 – Banque de Développement Local  (الفيسبوك)، وصفحة على مواقع التواصل االجتماعي  (االنًتانات)

BDL  ادلوظفُت يف هناية كل سنة،  أيضا يقوم البنك  (حقوق وواجبات)و يستخدم البنك اجملالت و ادلطويات لتوضيح
بادلشاركة يف قصر ادلعارض، وادلشاركة يف األبواب ادلفتوحة بوكالة التقاعد لشرح اخلدمات للمتقاعدين مثال توضيح أنو 

 يف 24 يف الشهر، ليس مثل الربيد ادلواصالت أين التاريخ يكون يف 19ديكن للمتقاعد أن حيصل على راتبو إبتداءا من 
 .الشهر، قيام الشراكة مع اجلمعيات اخلَتية

 -وكالة بسكرة-الخليج الجزائر واقع التسويق الداخلي في بنك: الفرع الرابع

.  عندما يكون البنك حباجة إذل موظفُت، يقدم ذلك يف شكل طلب إذل مديرية التشغيل بالوالية :أوال، المنتج الداخلي
باجلزائر العاصمة أين تتم ادلقابلة  DRHوبعدىا ترسل مديرية التشغيل رلموعة من ادلشاركُت إلجراء ادلقابلة بادلديرية  

 . موظفُت، كلهم من فئة الشباب08حيث يبلغ عدد ادلوظفُت بو  . وإرساذلم للوكالة ادلوظفُتانتقاءوعلى أساسها يتم 

على منح األجور والرواتب للموظفُت حسب الرتبة  -وكالة بسكرة-اخلليج اجلزائر بنكيعمل : ثانيا، السعر الداخلي
، كذلك كلما تزيد سنوات "عالوة اخلربة" من األجر القاعدي وتسمى ب %02وادلستوى، ويزيد األجر كل سنة ب 

كما يورل . اخلربة أو احلصول على شهادات تكوين جديدة يتم ترقية ادلوظفُت دلناصب أعلى ومنها زيادة ورفع األجور
رمضان ، األعياد )اىتماما كبَتا بادلوظفُت وذلك من خالل إعطائهم ربفيزات مادية وذلك بتقدمي مبلغ مارل يف ادلناسبات 

، كذلك ربفيزات معنوية بتقدمي شهادات حسب   (......الدينية، ادلولد، عيد ادلرأة، عيد العمال،رلوىرات للموظفات،
 .التكوينات والتدريبات
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بالنسبة لتجهيزات البنك ىي متطورة كثَتا فالبنك رلهز بأحدث الوسائل وأعلى التقنيات دلواكبة :ثالثا، التوزيع الداخلي
كما يتم تقسيم أو توزيع ادلهام بالبنك على حسب قدرة وإمكانيات ادلوظف على أداء . التطورات العادلية احلاصلة

 .الوظيفة ادلناسبة

وىي شبكة اتصال  FICSEU تتم عملية التبادل الداخلي بُت ادلوظفُت بالبنك بواسطة شبكة :رابعا، الترويج الداخلي
و يتوفر البنك على دفًت خاص  بالقانون . ، كما يستخدم االدييلداخلية يتم من خالذلا تبادل ادلعلومات بُت ادلوظفُت

الدولية، أما زلليا تكون مشاركتو يف يف ادللتقيات أيضا يقوم البنك بادلشاركة .  الداخلي دلراجعة حقوق وواجبات ادلوظفُت
 .صالونات ادلعارض للسيارات لتوضيح خدماهتم للعمالء والتسهيالت اليت دينحوهنا ذلم

 -وكالة بسكرة-البنك الخارجي الجزائريبواقع التسويق الداخلي : الفرع الخامس

 يوظف البنك بواسطة تنظيم مسابقة بُت من تتوفر فيهم ادلتطلبات الوظيفية، وذلك يتم عرب :أوال، المنتج الداخلي
اإلعالن على مستوى مديرية التشغيل، ويتم دفع ملفات ادلًتشحُت إذل اإلدارة بالبنك مث ذبرى ادلسابقة على أساس 

 . موظف28ويبلغ عدد ادلوظفُت بو حاليا . ادلقابالت الفردية، وبعدىا يتم االنتقاء على مستوى ادلديرية باجلزائر العاصمة

على منح األجور والرواتب للموظفُت على أساس - وكالة بسكرة- اخلارجي اجلزائريبنك يعمل ال:ثانيا، السعر الداخلي
شهادة األقدمية فكلما تزيد سنوات اخلربة أو احلصول على شهادات تكوين جديدة يتم ترقية ادلوظفُت دلناصب أعلى 

كما يعمل البنك على تشجيع . (مدير عام، مدير جهوي، أو مدير وكالة)ومنها زيادة ورفع األجور، أو حسب ادلنصب 
، األجهزة (العمرة، منحة الزواج، واحلج)ادلوظفُت واحملافظة عليهم وذلك  بتقدمي  ربفيزات مادية كادلنح االجتماعية 

 .االلكًتونية، والرحالت الصيفية

يتم توزيع ادلوظفُت على أساس اخلربة يف العمل أوال مث رؤية ادلدير وربديده ادلكان ادلناسب لكل : ثالثا، التوزيع الداخلي
 وىناك تناسق وتكامل بُت سلتلف ادلصاحل بو ولكن التواصل أيضا البنك رلهز بوسائل حديثة ومرحية للموظفُت. موظف

 .الداخلي زلدود نوعا ما

 تتم عملية التبادل بُت ادلوظفُت بالبنك بواسطة اذلاتف، الفاكس، والشبكة الداخلية :رابعا، الترويج الداخلي
للتواصل مع موظفيها وعمالئها، و يستخدم البنك  (الفيسبوك)،وصفحة على مواقع التواصل االجتماعي  (االنًتانات)

اجملالت و ادلطويات لتوضيح خدماهتم،  أيضا يقوم البنك بادلشاركة يف ادللتقيات احمللية والوطنية، ودورات تدعيم الشباب 
 . أو دورات التوعية لتسهيل العمليات البنكية
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 قياس معدل التسويق الداخلي في المؤسسات محل الدراسة:      المطلب الثاني

بنك القرض الشعيب بادلؤسسات زلل الدراسة، وادلتمثلة يف      يهدف ىذا ادلطلب لقياس معدل التسويق الداخلي 
 .، بنك اخلليج اجلزائر، البنك اخلارجي اجلزائرياجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية

 -وكالة بسكرة- القرض الشعبي الجزائري التسويق الداخلي في بنكقياس معدل: الفرع األول

 :بادلؤسسة، والذي ديكن توضيحو يف اجلدول التارليساىم ىذا النموذج يف قياس معدل التسويق الداخلي 

 -وكالة بسكرة- القرض الشعبي الجزائري التسويق الداخلي في بنكقياس معدل:(08)جدول رقم

 ال نعم هل مؤسستك
  X .تقوم باستقطاب أفضل ادلوظفُت بنفس أمهية التنافس على العمالء.1

  X .تستخدم األساليب االبداعية للمنافسة على استقطاب أصحاب الكفاءات.2

  X .تقوم بتعيُت األشخاص ادلناسبُت للقيام باجراءات التوظيف للبنك.3

  X .تقدم أىداف واضحة حبيث ديكن للموظفُت أن يؤمنواهبا.4

 X  .لدى موظفيك بيان واضح وموجز عن أىداف البنك.5

  X .يتم تطبيق أىداف البنك من خالل ربطها بالواقع.6

  X .النظر لتطوير كفاءات ادلوظف ومعارفو كإيرادات وليس كتكاليف.7

  X .النظر لتعليم ادلوظف كعملية مستمرة ومتجددة باستمرار.8

 X  ".وكيف"وليس"دلادا"مساعدة ادلوظفُت على فهم وظائفهم من خالل .9

  X .تشجيع وتسهيل العمل اجلماعي بُت ادلوظفُت.10

  X .مساعدة ادلوظفُت دلعرفة كيفية ادلسامهة يف ربقيق أىداف ادلؤسسة بشكل عام.11

  X . تسعى للقضاء على السياسات والقواعد اليت ربد من نشاط ادلوظفُت دون داع.12

 X  .مكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار اليت طبقت.13

  X .(ربمل ادلسؤولية)تعليم إطارات ادلؤسسة على التمكُت.14

  X .قياس أداء ادلوظف الذي يساىم أكثر يف ربقيق أىداف ادلؤسسة.15

  X .استخدام أساليب متعددة لقياس األداء ومكافأتو.16

 X  .منح الفرص جلميع ادلوظفُت للتعرف على ادلتفوقُت منهم.17
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 X  .التفكَت يف ادلوظفُت كزبائن ذوي احتياجات على ادلؤسسة توفَتىا.18

 X  . استخدام الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات ادلوظفُت.19

  X .التصرف بناء على نتائج التقييم لتحسُت جودة احلياة العملية للموظف.20

 6 14 المجموع
 .210، ص2017عبود سعاد، : المصدر

ربسب صفر، ويتم بعدىا احلكم " ال"ربسب نقطة، وإذا كانت اإلجابة " نعم"  حسب ىذا النموذج إذا كانت اإلجابة 
 :على معدل التسويق الداخلي دبقارنة ما مت مجعو من نقاط باجملاالت التالية

  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي شلتاز (20-19)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي جيد (18-17)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي معقول (16-15)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي ضعيف15إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من أقل من . 

فقد مت مأل ىذا النموذج من قبل رئيس مصلحة ادلوارد البشرية ، وما يالحظ من خالل اجلدول السابق أن معدل التسويق 
، شلا يوحي بان التسويق الداخلي فيو ضعيف، 15أقل من - وكالة بسكرة- القرض الشعيب اجلزائرييف بنكالداخلي 

 : نقاط أساسية لتطبيق التسويق الداخلي وادلتمثلة يف6وذلك ألن البنك دل يعتمد على 

 . ال يوضح البنك للموظفُت بيان واضح وموجز عن أىداف البنك:النقطة الخامسة

 ".وكيف"وليس"دلاذا"ال يساعد البنك ادلوظفُت على فهم وظائفهم من خالل : النقطة التاسعة

 ال يقوم البنك دبكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار :النقطة الثالثة عشر
 .اليت طبقت

 . ال دينح البنك الفرص جلميع ادلوظفُت للتعرف على ادلتفوقُت منهم:النقطة السابعة عشر

 . ال يقوم البنك بالتفكَت يف ادلوظفُت كزبائن ذوي احتياجات على ادلؤسسة توفَتىا:النقطة الثامنة عشر

 ال يستخدم البنك الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات :النقطة التاسعة عشر
 .ادلوظفُت
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 -وكالة بسكرة- القرض الشعيب اجلزائرييف بنك   نالحظ من خالل النتائج السابقة بأن معدل التسويق الداخلي 

ضعيف، إال أنو من خالل مناقشتنا لرئيس مصلحة ادلوارد البشرية بالبنك يتضح بأن ىناك اىتمام نوعا ما بتلك األبعاد 
 .لكن ليس دبستوى عارل، مع توفر فهم بسيط حلاجات ادلوظفُت

 -وكالة بسكرة-الفالحة والتنمية الريفية التسويق الداخلي في بنك قياس معدل: الفرع الثاني

 :بادلؤسسة، والذي ديكن توضيحو يف اجلدول التارليساىم ىذا النموذج يف قياس معدل التسويق الداخلي 

 -وكالة بسكرة-الفالحة والتنمية الريفية  التسويق الداخلي في بنك قياس معدل:(09)جدول رقم

 ال نعم هل مؤسستك
  X .تقوم باستقطاب أفضل ادلوظفُت بنفس أمهية التنافس على العمالء.1
  X .تستخدم األساليب االبداعية للمنافسة على استقطاب أصحاب الكفاءات.2
  X .تقوم بتعيُت األشخاص ادلناسبُت للقيام باجراءات التوظيف للبنك.3
  X .تقدم أىداف واضحة حبيث ديكن للموظفُت أن يؤمنواهبا.4
  X .لدى موظفيك بيان واضح وموجز عن أىداف البنك.5
  X .يتم تطبيق أىداف البنك من خالل ربطها بالواقع.6
  X .النظر لتطوير كفاءات ادلوظف ومعارفو كإيرادات وليس كتكاليف.7
  X .النظر لتعليم ادلوظف كعملية مستمرة ومتجددة باستمرار.8
  X ".وكيف"وليس"دلادا"مساعدة ادلوظفُت على فهم وظائفهم من خالل .9

  X .تشجيع وتسهيل العمل اجلماعي بُت ادلوظفُت.10
  X .مساعدة ادلوظفُت دلعرفة كيفية ادلسامهة يف ربقيق أىداف ادلؤسسة بشكل عام.11
  X . تسعى للقضاء على السياسات والقواعد اليت ربد من نشاط ادلوظفُت دون داع.12
 X  .مكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار اليت طبقت.13

  X .(ربمل ادلسؤولية)تعليم إطارات ادلؤسسة على التمكُت.14
  X .قياس أداء ادلوظف الذي يساىم أكثر يف ربقيق أىداف ادلؤسسة.15
 X  .استخدام أساليب متعددة لقياس األداء ومكافأتو.16

 X  .منح الفرص جلميع ادلوظفُت للتعرف على ادلتفوقُت منهم.17

  X .التفكَت يف ادلوظفُت كزبائن ذوي احتياجات على ادلؤسسة توفَتىا.18
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  X . استخدام الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات ادلوظفُت.19
  X .التصرف بناء على نتائج التقييم لتحسُت جودة احلياة العملية للموظف.20

 3 17 المجموع
 .210، ص2017عبود سعاد، : المصدر

ربسب صفر، ويتم بعدىا احلكم " ال"ربسب نقطة، وإذا كانت اإلجابة " نعم"  حسب ىذا النموذج إذا كانت اإلجابة 
 :على معدل التسويق الداخلي دبقارنة ما مت مجعو من نقاط باجملاالت التالية

  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي شلتاز (20-19)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي جيد (18-17)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي معقول (16-15)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي ضعيف15إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من أقل من . 

فقد مت مأل ىذا النموذج من قبل رئيس مصلحة ادلوارد البشرية، وما يالحظ من خالل اجلدول السابق أن معدل التسويق 
 نقطة، شلا يوحي بان التسويق الداخلي فيو جيد، 17قدر ب- وكالة بسكرة- الفالحة والتنمية الريفيةيف بنكالداخلي 

 نقاط ضمن النموذج ال يطبقها 3 نقطة ألبعاد التسويق الداخلي، إال أنو ىناك 17وذلك ألن البنك يعتمد على تطبيق 
 :البنك وتتمثل يف

 ال يقوم البنك دبكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار :النقطة الثالثة عشر
 .اليت طبقت

 . ال يستخدم البنك أساليب متعددة لقياس األداء ومكافأتو:النقطة السادسة عشر 

 . ال دينح البنك الفرص جلميع ادلوظفُت للتعرف على ادلتفوقُت منهم: النقطة السابعة عشر

- وكالة بسكرة- الفالحة والتنمية الريفيةبنك    من خالل النتائج السابقة، يتضح بأن معدل التسويق الداخلي جيد يف 
، ألنو من خالل مناقشتنا مع بعض كوادر البنك وقراءهتم دلختلف األبعاد ادلوجودة باجلدول السابق إتضح ىناك تطبيق 

تدريبهم، )جملموعة من األبعاد، وىذا ألن البنك ىو من أقدم البنوك اجلزائرية وأكربىا خاصة من ناحية عدد ادلوظفُت 
شلا أكسبهم ثقافة خاصة بذلك، وسبويل أىم قطاع أال وىو القطاع الفالحي، كما حيتل موقعا متميزا  (........ربفيزىم، 
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ضمن اذليكل ادلصريف اجلزائري وألنو البنك الذي حيظى بسمعة كبَتة على ادلستوى احمللي والدورل  وىو ما انعكس على 
 .معدل التسويق الداخلي

 -وكالة بسكرة- التنمية المحلية التسويق الداخلي في بنكقياس معدل: الفرع الثالث

 :بادلؤسسة، والذي ديكن توضيحو يف اجلدول التارليساىم ىذا النموذج يف قياس معدل التسويق الداخلي 

 -وكالة بسكرة-التنمية المحلية التسويق الداخلي في بنك قياس معدل:(10)جدول رقم

 ال نعم هل مؤسستك
  X .تقوم باستقطاب أفضل ادلوظفُت بنفس أمهية التنافس على العمالء.1
  X .تستخدم األساليب االبداعية للمنافسة على استقطاب أصحاب الكفاءات.2
  X .تقوم بتعيُت األشخاص ادلناسبُت للقيام باجراءات التوظيف للبنك.3
  X .تقدم أىداف واضحة حبيث ديكن للموظفُت أن يؤمنواهبا.4
  X .لدى موظفيك بيان واضح وموجز عن أىداف البنك.5
  X .يتم تطبيق أىداف البنك من خالل ربطها بالواقع.6
  X .النظر لتطوير كفاءات ادلوظف ومعارفو كإيرادات وليس كتكاليف.7
  X .النظر لتعليم ادلوظف كعملية مستمرة ومتجددة باستمرار.8
  X ".وكيف"وليس"دلادا"مساعدة ادلوظفُت على فهم وظائفهم من خالل .9

  X .تشجيع وتسهيل العمل اجلماعي بُت ادلوظفُت.10
  X .مساعدة ادلوظفُت دلعرفة كيفية ادلسامهة يف ربقيق أىداف ادلؤسسة بشكل عام.11
  X . تسعى للقضاء على السياسات والقواعد اليت ربد من نشاط ادلوظفُت دون داع.12
 X  .مكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار اليت طبقت.13

  X .(ربمل ادلسؤولية)تعليم إطارات ادلؤسسة على التمكُت.14
 X  .قياس أداء ادلوظف الذي يساىم أكثر يف ربقيق أىداف ادلؤسسة.15

  X .استخدام أساليب متعددة لقياس األداء ومكافأتو.16
  X .منح الفرص جلميع ادلوظفُت للتعرف على ادلتفوقُت منهم.17
  X .التفكَت يف ادلوظفُت كزبائن ذوي احتياجات على ادلؤسسة توفَتىا.18
 X  . استخدام الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات ادلوظفُت.19
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  X .التصرف بناء على نتائج التقييم لتحسُت جودة احلياة العملية للموظف.20
 3 17 المجموع

 .210، ص2017عبود سعاد، : المصدر

ربسب صفر، ويتم بعدىا احلكم " ال"ربسب نقطة، وإذا كانت اإلجابة " نعم"  حسب ىذا النموذج إذا كانت اإلجابة 
 :على معدل التسويق الداخلي دبقارنة ما مت مجعو من نقاط باجملاالت التالية

  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي شلتاز (20-19)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي جيد (18-17)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي معقول (16-15)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي ضعيف15إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من أقل من . 

، وما يالحظ من خالل اجلدول السابق أن (Manager commercial)فقد مت مأل ىذا النموذج من قبل مدير ذباري
 نقطة، شلا يوحي بان التسويق الداخلي فيو 17قدر ب- وكالة بسكرة- التنمية احمللية يف بنكمعدل التسويق الداخلي 

 نقاط ضمن النموذج ال 3 نقطة ألبعاد التسويق الداخلي، إال أنو ىناك 17جيد، وذلك ألن البنك يعتمد على تطبيق 
 :يطبقها البنك وتتمثل يف

 ال يقوم البنك دبكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار :النقطة الثالثة عشر
  .اليت طبقت

 . ال يقيس البنك أداء ادلوظف الذي يساىم أكثر يف ربقيق أىداف ادلؤسسة:النقطة الخامسة عشر

 ال يستخدم البنك الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات :النقطة التاسعة عشر
 .ادلوظفُت

حبيث - وكالة بسكرة- التنمية احمللية  بنك    من خالل النتائج السابقة، يتضح بأن معدل التسويق الداخلي جيد يف
 نقطة، ألنو من خالل مناقشتنا مع بعض إطارات البنك شعرنا باىتمامهم اجلاد بادلوضوع وأن ىذه األبعاد 17وصل إذل 

مطبقة لديهم، وىذا ألن البنك أصبحت لديو استقاللية يف األعمال وأصبح بنك ذباري يهتم كثَتا بادلستثمرين، شلا 
 .  أكسبهم ثقافة االىتمام بادلوظفُت
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 -وكالة بسكرة-الخليج الجزائر  التسويق الداخلي في بنكقياس معدل: الفرع الرابع

 :بادلؤسسة، والذي ديكن توضيحو يف اجلدول التارليساىم ىذا النموذج يف قياس معدل التسويق الداخلي 

 -وكالة بسكرة - التسويق الداخلي في بنك الخليج الجزائرقياس معدل:(11)جدول رقم

 ال نعم هل مؤسستك
  X .تقوم باستقطاب أفضل ادلوظفُت بنفس أمهية التنافس على العمالء.1
 X  .تستخدم األساليب االبداعية للمنافسة على استقطاب أصحاب الكفاءات.2

  X .تقوم بتعيُت األشخاص ادلناسبُت للقيام باجراءات التوظيف للبنك.3
  X .تقدم أىداف واضحة حبيث ديكن للموظفُت أن يؤمنواهبا.4
  X .لدى موظفيك بيان واضح وموجز عن أىداف البنك.5
  X .يتم تطبيق أىداف البنك من خالل ربطها بالواقع.6
  X .النظر لتطوير كفاءات ادلوظف ومعارفو كإيرادات وليس كتكاليف.7
  X .النظر لتعليم ادلوظف كعملية مستمرة ومتجددة باستمرار.8
  X ".وكيف"وليس"دلادا"مساعدة ادلوظفُت على فهم وظائفهم من خالل .9

  X .تشجيع وتسهيل العمل اجلماعي بُت ادلوظفُت.10
  X .مساعدة ادلوظفُت دلعرفة كيفية ادلسامهة يف ربقيق أىداف ادلؤسسة بشكل عام.11
  X . تسعى للقضاء على السياسات والقواعد اليت ربد من نشاط ادلوظفُت دون داع.12
 X  .مكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار اليت طبقت.13

  X .(ربمل ادلسؤولية)تعليم إطارات ادلؤسسة على التمكُت.14
  X .قياس أداء ادلوظف الذي يساىم أكثر يف ربقيق أىداف ادلؤسسة.15
  X .استخدام أساليب متعددة لقياس األداء ومكافأتو.16
 X  .منح الفرص جلميع ادلوظفُت للتعرف على ادلتفوقُت منهم.17

 X  .التفكَت يف ادلوظفُت كزبائن ذوي احتياجات على ادلؤسسة توفَتىا.18

 X  . استخدام الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات ادلوظفُت.19

  X .التصرف بناء على نتائج التقييم لتحسُت جودة احلياة العملية للموظف.20
  15 المجموع

 .210، ص2017عبود سعاد، : المصدر
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ربسب صفر، ويتم بعدىا احلكم " ال"ربسب نقطة، وإذا كانت اإلجابة " نعم"  حسب ىذا النموذج إذا كانت اإلجابة 
 :على معدل التسويق الداخلي دبقارنة ما مت مجعو من نقاط باجملاالت التالية

  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي شلتاز (20-19)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي جيد (17-18)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي معقول (16-15)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي ضعيف15إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من أقل من . 

يف     فقد مت مأل ىذا النموذج من قبل أمُت زلفظة، وما يالحظ من خالل اجلدول السابق أن معدل التسويق الداخلي 
 نقطة، شلا يوحي بان التسويق الداخلي فيو معقول، وذلك ألن البنك 15قدر ب - وكالة بسكرة -اخلليج اجلزائر بنك

 : نقاط ضمن النموذج ال يطبقها البنك وتتمثل يف5 نقطة ألبعاد التسويق الداخلي، إال أنو ىناك 15يعتمد على تطبيق 

 . ال يستخدم البنك األساليب اإلبداعية للمنافسة على استقطاب أصحاب الكفاءات:النقطة الثانية

 ال يقوم البنك دبكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار :النقطة الثالثة عشر
  .اليت طبقت

 .ال دينح البنك الفرص جلميع ادلوظفُت للتعرف على ادلتفوقُت منهم: النقطة السابعة عشر

 .ال يقوم البنك يف التفكَت يف ادلوظفُت كزبائن ذوي احتياجات على ادلؤسسة توفَتىا:النقطة الثامن عشر

 . ال يستخدم البنك الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات ادلوظفُت:النقطة التاسع عشر

، إال أنو من خالل ادلقابلة وادلناقشة مع ادلوظفُت شعرنا (15)   بالرغم من أن معدل التسويق الداخلي معقول 
 .باىتمامهم بادلوضوع، ووجود وعي مستقبلي لتطبيق سلتلف أبعاد التسويق الداخلي

 -وكالة بسكرة-البنك الخارجي الجزائريب التسويق الداخلي قياس معدل: الفرع الخامس

 :بادلؤسسة، والذي ديكن توضيحو يف اجلدول التارليساىم ىذا النموذج يف قياس معدل التسويق الداخلي 

 

 



ل امنهجيلو البستمواوجيلالدا سةلل اإلااللللللللللل:لللللللللللللللللللللللللللللللللل اثااث الفصلل
 

154 
 

 -وكالة بسكرة -البنك الخارجي الجزائريب التسويق الداخلي قياس معدل:(12)جدول رقم

 ال نعم هل مؤسستك
  X .تقوم باستقطاب أفضل ادلوظفُت بنفس أمهية التنافس على العمالء.1
  X .تستخدم األساليب االبداعية للمنافسة على استقطاب أصحاب الكفاءات.2
  X .تقوم بتعيُت األشخاص ادلناسبُت للقيام باجراءات التوظيف للبنك.3
  X .تقدم أىداف واضحة حبيث ديكن للموظفُت أن يؤمنواهبا.4
  X .لدى موظفيك بيان واضح وموجز عن أىداف البنك.5
  X .يتم تطبيق أىداف البنك من خالل ربطها بالواقع.6
  X .النظر لتطوير كفاءات ادلوظف ومعارفو كإيرادات وليس كتكاليف.7
 X  .النظر لتعليم ادلوظف كعملية مستمرة ومتجددة باستمرار.8

  X ".وكيف"وليس"دلادا"مساعدة ادلوظفُت على فهم وظائفهم من خالل .9
  X .تشجيع وتسهيل العمل اجلماعي بُت ادلوظفُت.10
  X .مساعدة ادلوظفُت دلعرفة كيفية ادلسامهة يف ربقيق أىداف ادلؤسسة بشكل عام.11
  X . تسعى للقضاء على السياسات والقواعد اليت ربد من نشاط ادلوظفُت دون داع.12
 X  .مكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار اليت طبقت.13

  X .(ربمل ادلسؤولية)تعليم إطارات ادلؤسسة على التمكُت.14
  X .قياس أداء ادلوظف الذي يساىم أكثر يف ربقيق أىداف ادلؤسسة.15
  X .استخدام أساليب متعددة لقياس األداء ومكافأتو.16
  X .منح الفرص جلميع ادلوظفُت للتعرف على ادلتفوقُت منهم.17
  X .التفكَت يف ادلوظفُت كزبائن ذوي احتياجات على ادلؤسسة توفَتىا.18
 X  . استخدام الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات ادلوظفُت.19

 X  .التصرف بناء على نتائج التقييم لتحسُت جودة احلياة العملية للموظف.20

  16 المجموع
 .210، ص2017عبود سعاد، : المصدر

ربسب صفر، ويتم بعدىا احلكم " ال"ربسب نقطة، وإذا كانت اإلجابة " نعم"  حسب ىذا النموذج إذا كانت اإلجابة 
 :على معدل التسويق الداخلي دبقارنة ما مت مجعو من نقاط باجملاالت التالية
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  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي شلتاز (20-19)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي جيد (17-18)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي معقول (16-15)إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من. 
  نقطة، نقول بأن التسويق الداخلي ضعيف15إذا وقع رلموع النقاط يف اجملال من أقل من . 

، وما يالحظ من خالل اجلدول "مصلحة ادلستخدمُت "(2)فقد مت مأل ىذا النموذج من قبل ادلكلف بالدراسات مستوى
 نقطة، شلا يوحي بان التسويق 16قدر ب - وكالة بسكرة -البنك اخلارجي اجلزائريالسابق أن معدل التسويق الداخلي ب

 نقاط 4 نقطة ألبعاد التسويق الداخلي، إال أنو ىناك 16الداخلي فيو معقول، وذلك ألن البنك يعتمد على تطبيق 
 :ضمن النموذج ال يطبقها البنك وتتمثل يف

 . ال ينظر البنك لتعليم ادلوظف كعملية مستمرة ومتجددة باستمرار:النقطة الثامنة

ال يقوم البنك دبكافأة ادلوظفُت على تطوير سلوكهم وأفكارىم اليت زبدم ادلؤسسة، وخاصة األفكار :النقطة الثالثة عشر
 .اليت طبقت

 ال يستخدم البنك الوسائل الرمسية وغَت الرمسية للتأكد من اذباىات وسلاوف واحتياجات :النقطة التاسعة عشر
 .ادلوظفُت

 . التصرف بناء على نتائج التقييم لتحسُت جودة احلياة العملية للموظف:النقطة عشرون

حبيث - وكالة بسكرة-   من خالل النتائج السابقة، يتضح بأن التسويق الداخلي معقول يف البنك اخلارجي اجلزائري 
 نقطة، فمن خالل مناقشتنا مع بعض إطارات البنك توضح بأن البنك يطبق أبعاد التسويق الداخلي لكن 16وصل إذل 

 .بصورة غَت متطورة وغَت مفهومة، لكن ىناك وجود وعي بتطبيق ىذه األبعاد واالىتمام هبا أكثر يف ادلستقبل

 واقع إدارة المعرفة في المؤسسات محل الدراسة:      المطلب الثالث

بنك القرض الشعيب اجلزائري، بنك يهدف ىذا ادلطلب إذل معرفة واقع إدارة ادلعرفة بادلؤسسات زلل الدراسة، وادلتمثلة يف 
 .، بنك اخلليج اجلزائر، البنك اخلارجي اجلزائريالفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية

 -وكالة بسكرة- القرض الشعبي الجزائريواقع إدارة المعرفة في بنك: الفرع األول
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 من أجل تكوينهم ورفع قدراهتم ه يورل القرض الشعيب اجلزائري اىتماما كبَتا بإطارات:أوال، عملية اكتساب المعرفة
ادلعرفية، حيث يقوم بإرسال ادلوظفُت واإلطارات ادلتواجدة بالبنك إذل ادلديرية العامة ببومساعيل لالستفادة من برامج العمل 

ألجل مواكبة  (من داخل الوطن وخارجو)البنكية اجلديدة واليت يتم طرحها من قبل خرباء متخصصُت يف رلال البنوك
 .   التطورات التكنولوجية واإلدارية

ي الذ و مت شراؤه من كندا Deltaيقوم البنك بعملية التخزين من خالل الربنامج ادلطبق : ثانيا، عملية خزن المعرفة
كما يتضمن تقارير .(االنًتانات)يعمل على معاجلة وزبزين ادللفات وربويلها بُت سلتلف ادلصاحل عرب الشبكة الداخلية 

 CPA infoخاصة دبعلومات حول جهود البنك يف إطار تطوير خدماتو ادلصرفية، ورلالت شهرية تعرض من طرف  
 .ومطويات ربمل معلومات حول خدمات البنك وتطوره

يعقد البنك جلسات غرضها تبادل ونقل ادلعرفة بُت ادلوظفُت من خالل االجتماعات : ثالثا، عملية المشاركة بالمعرفة
بُت ادلدير أو نائب ادلدير مع ادلوظفُت دلعاجلة خلل يف اخلدمات، أو تطوير يف الربامج أو جلب أفكار ومشاريع جديدة 

، كما يشارك البنك يف ادللتقيات والندوات مثل ادلشاركة يف   AGBيتم طرحها من قبل البنوك ادلنافسة وخاصة بنك 
. قصر ادلعارض، غرفة الصناعة، اجلامعات الوطنية لالستفادة من سلتلف ادلشاريع اجلديدة

 e-Bankingتطبيق الصَتفة اإللكًتونية   إن ادلشاريع اجلديدة اليت مت تطبيقها بالبنك ىو: رابعا، تطبيق المعرفة

 . (..... عبر الهاتف النقال، بطاقات الدفع االلكتروني،SMSاالطالع على الرصيد عبر شبكة االنترنت، )

 -وكالة بسكرة-الفالحة والتنمية الريفيةواقع إدارة المعرفة في بنك : الفرع الثاني

عندما يتم االستعانة خبرباء من الدول األجنبية يف ادلديرية باجلزائر العاصمة، يطلب من اإلطارات : أوال، اكتساب المعرفة
دبختلف الوكالة دبا فيهم وكالة بسكرة حلضور برامج التدريس للحصول على معارف وأفكار جديدة وتوظيفها يف إصلاز 

 .مشاريع جديدة بادلنظومة البنكية

إن الربامج احلديثة والتكنولوجيا بالبنك تستخدم لتخزين كميات ىائلة من ادلعلومات وادلعرفة حول : ثانيا، خزن المعرفة
 طبق   البنك برنامج 2018العمالء احلاليُت واحملتملُت، ادلنافسُت يف السوق وادلنافسُت احملتملُت، فمثال يف ىذه السنة 

Flixcib مت احلصول عليو من اذلند يعمل على معاجلة وزبزين ادللفات وربويلها بُت سلتلف ادلصاحل ، كما حيد من عملية 
السرقة والتزوير، فكلما زاد حجم ادلعلومات ادلتدفقة جلأ البنك الستخدام برامج متطورة هبدف إجياد ادلعلومات السليمة 

 .اليت حيتاجها وقت احلاجة 
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يعقد البنك إتفاقيات مع اجلامعات الوطنية للمشاركة يف األيام الدراسية بغرض تبادل ونقل : ثالثا، المشاركة بالمعرفة
 6أو 3ادلعلومات واألفكار اجلديدة للبنك، كما يقوم ادلدير أو نائبو بعقد جلسات عمل يف الوكالة مع ادلوظفُت كل 

 .اخل.....أشهر تقريبا إللقاء أفكارىم، شكاويهم، حاجاهتم،

على تطوير رلهوداتو فيما يتعلق بإدخال أرقى - وكالة بسكرة-عمل بنك الفالحة والتنمية الريفية: رابعا، تطبيق المعرفة
الربامج التكنولوجية وتكوين ادلوظفُت على التأقلم مع ىذه التغَتات العميقة بالعمل من خالل توفَت البنية التحتية اجملهزة 

 .بالوسائل احلديثة ، وىذا ناتج عن تطبيق أفكار وذبارب مؤسسات بنكية دولية متطورة

 -وكالة بسكرة- التنمية المحليةواقع إدارة المعرفة في بنك: الفرع الثالث

  من أجل رفع القدرات العملية يف اجملال البنكي، وكلما يربمج البنك تطبيق طرق جديدة :أوال، عملية اكتساب المعرفة
للقيام دبختلف األنشطة وتطويرىا يعمل على إرسال رلموعة من ادلوظفُت إذل ادلعهد ادلصريف باجلزائر يتم فيو تكوينهم 

وإكساهبم معلومات وأفكار ليست لديهم من قبل من طرف رلموعة من اخلرباء ادلتخصصُت يف رلال البنوك من خارج 
ومن داخلو بغرض التعرف على تقنيات العمل احلديثة واستخدامها بطريقة  (.......فرنسا، تونس، ادلغرب، مصر)الوطن 

 ,mastercard(platinumتضمن أحسن مردودية، مثل توضيح كيفية إستخدام والتعامل مع البطاقات البيبنكية 

titanuim,……..) . كما يورل البنك أمهية كبَتة إلطاراتو حيث خيصص تكوينات خاصة باإلطارات منها
Catching   أين يقوم البنك بإرسال اإلطارات إذل ادلعهد ادلصريف باجلزائر لكسبهم معارف خاصة باجملال البنكي، مث

يرسل خبَت يف رلال البنوك من ادلعهد إذل تلك اإلطارات يف الوكالة البنكية ليتم اختبارىم وتقييمهم دلنحهم شهادة صقل 
 .ادلعرفة، فهذه الشهادة معًتف هبا دوليا وسبنح ذلم الفرص يف التوظيف يف البنوك العادلية

 وىو برنامج فرنسي دامت دراسة SAB ويركز يف كل تعامالتو على برنامج يعتمد البنك:ثانيا، عملية خزن المعرفة
حيث سهل العديد من التعامالت بينما كانت الوكالة ترسل ادللفات كل هناية شهر . سنوات نظرا لتعقيده10تطبيقو مدة 

إذل ادلديرية دلعاجلة تلك ادللفات والتأكد من سالمة العمليات، إذل أنو عندما طبق ىذا الربنامج أصبحت ىناك شبكة 
تربط بُت ادلديرية باجلزائر وكل الوكاالت بالوطن أين كل العمليات أصبحت سبر بادلديرية يوميا عن طريق الشبكة، وألغى 
ىذا الربنامج العديد من األدوار لبعض الفئة من ادلوظفُت وبدال من قيام بعض العمليات يدويا أصبحت تشغل آليا شلا 

 .أدى خبروجهم للتقاعد نظرا لغياب أدوارىم
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من شروط البنك ىو تبادل ادلعرفة وعدم إحتكارىا، أي عندما يتم تدريب وتكوين اإلطارات : ثالثا، المشاركة بالمعرفة
بادلعهد ادلصريف باجلزائر ىم ملزمُت بتكوين ادلوظفُت بالوكالة، حيث تعقد جلسات أسبوعية لطرح األفكار اجلديدة 
وتبادذلا من طرف ادلوظفُت، وجلسات شهرية مع ادلدير لتبادل ادلعلومات وطرح األىداف اليت جيب أن يصل إليها 

كما يشارك البنك يف األيام الدراسية مع سلتلف اجلامعات اجلزائرية، وادلشاركة يف معرض التمور، وادلشاركة يف .البنك
 .األبواب ادلفتوحة بوكالة التقاعد

إن سلتلف التكوينات والتدريبات اليت يوفرىا البنك للموظفُت سامهت بشكل كبَت على تطبيق : رابعا، تطبيق المعرفة
 مثل خدمات سلتلف األفكار وادلعارف احلديثة دلواكبة التطورات التكنولوجية ادلتسارعة ومواجهة البيئة التنافسية الشديدة

e-banking ،واخلدمات احلديثة ادلتعلقة بالتاجر البنكي. 

 -وكالة بسكرة-الخليج الجزائر واقع إدارة المعرفة في بنك: الفرع الرابع

على توجيو رلهودات ومبالغ كبَتة من أجل تكوين - وكالة بسكرة-اخلليج اجلزائر يعمل بنك :أوال، اكتساب المعرفة
، حيث يقوم بإرسال ادلوظفُت إذل ادلديرية العامة باجلزائر العاصمة لتعلم برامج وتقنيات حديثة خاصة دبجال موظفيو

البنوك من طرف متخصصُت وخرباء زلليُت متمكنُت، كما يقوم بإرسال اإلطارات ادلتواجدة بالبنك إذل اخلارج لالستفادة 
واليت يتم طرحها من قبل خرباء متخصصُت يف رلال البنوك ألجل مواكبة  (فرنسا)من برامج العمل البنكية اجلديدة 

وكلما يتم . التطورات التكنولوجية ادلتسارعة، والتغلب على ادلنافسُت خاصة مع فتح العديد من البنوك اخلاصة بالوالية
 .ترقية ادلوظف دلنصب أعلى يتم تكوينو أكثر

 تعاجل بو سلتلف العمليات SGBعلى برنامج داخلي- وكالة بسكرة-اخلليج اجلزائر  يعتمد بنك:ثانيا، خزن المعرفة
 ويتم ربديثو وتطويره كلما زادت خدمات جديدة، كذلك يوجد برنامج آخر 2015 بدأ استخدامو سنة بالبنك داخليا

 . CRMيهتم دبعاجلة ادللفات والعمليات اخلاصة بالعمالء يسمى 

 يعقد البنك  إجتماعات داخلية حسب العمل قد تكون يف فًتات متقاربة أو متباعدة أي :ثالثا، المشاركة بالمعرفة
من أجل شرح التقنيات أو الربامج اجلديدة ادلستخدمة، أو إجياد حلول للمشاكل )حسب احلاجة ذلذا االجتماع مثال

ادلتواجدة يف العمل، أو تقسيم العمل بُت ادلوظفُت إذا كان يوجد عمل كبَت يف البنك ، أو جلسات غرضها تبادل ونقل 
الدولية، أما زلليا تكون مشاركتو يف صالونات ادلعارض كما يشارك البنك يف ادللتقيات  (ادلعرفة بُت ادلوظفُت وادلدير

 . للسيارات لتوضيح خدماهتم للعمالء والتسهيالت اليت دينحوهنا ذلم
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 عمل البنك على تطوير خدماتو من خالل التكوينات والتدريبات اليت يقوم هبا البنك دلوظفيو، :رابعا، تطبيق المعرفة
 ,Master Card AGB)حيث سامهت بشكل كبَت يف تطوير اخلدمات البنكية، مثل البطاقات ادلصرفية االلكًتونية

Cartes Monétiques VISA AGB , Epargne SMART AGB, Crédit a la consommation 

TESHILAT AGB , LEASING AGB,……) إذل خدمات أخرى كالتطلع على الرصيد عرب االنًتنت باإلضافة 
. اخل....... عرب اذلاتف SMSأو 

 -وكالة بسكرة-البنك الخارجي الجزائريبواقع إدارة المعرفة : الفرع الخامس

لبنك  نظرا ألمهية ادلوظفُت بالبنوك وبسبب تأثَته ادلباشر على أىداف البنك، فقد أعطى ا:أوال، اكتساب المعرفة
اىتماما كبَتا بادلوظفُت من خالل عقد ذلم دورات تكوينية حسب رلال كل موظف - وكالة بسكرة-اخلارجي اجلزائري

فكل ىذه التدريبات من شأهنا تأىيل ادلوظفُت  الكتساب . مثل دورات للتجارة اخلارجية أو الصندوق أو القروض
 . اليت تساعدىم على زيادة فعالية أدائهمادلعلومات واألفكار 

 ليس كل ادلوظفُت بالبنك لديهم اخلربة الكافية من ناحية تنظيم ادللفات وتطبيقها يف الربامج احلديثة :ثانيا، خزن المعرفة
وخاصة القدماء، ولكن اجليل اجلديد لديهم اخلربة الكبَتة ناحية استخدام الربامج التكنولوجية، حيث يستخدم البنك 

 V    حلماية ادلعرفة من السرقة  ويتجدد كل فًتة حسب التطور ادلعلومايت العادلي اجلديد أوالK.W.Cبرنامج خاص بو 
  وىو برنامج شديد احلساسيةSABمث أخَتا ربول إذل برنامج  V 8   مث 4

من خالل االجتماعات وادلشاركة يف ادللتقيات، ونقل  يقوم البنك على فكرة ادلشاركة يف العمل: ثالثا، المشاركة بالمعرفة
ادلعلومات وتبادذلا مع الزمالء يف البنوك األخرى، وحضور الندوات مع ادلفتشُت ادلركزيُت ببنك اجلزائر وكذا ادلفتشُت على 

 . مستوى ادلديرية اجلهوية بسطيف بصفة دورية كل سنة غرضها تبادل اخلربات وادلعارف

يصبوا البنك اخلارجي اجلزائري إذل تطبيق األفكار احلديثة اليت تواكب العصرنة وتتالئم مع :رابعا، تطبيق المعرفة
 ,Paiement par carte)عهد جديد للدفعطموحات العمالء، مثل تطبيق اخلدمات االلكًتونية وأطلقت عليها 

Paiement par cheque, Paiement par internet, Paiement sécurisé)  وطرح بطاقة الدفع ادلسبق 
Prepaid  اجلديدةواألفكاروغَتىا من اخلدمات الناذبة عن تطبيق ادلعارف .  
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 قياس مستوى إدارة المعرفة في المؤسسات محل الدراسة:      المطلب الرابع

 & The American Productivity)     طور آرثر أندرسن بالتعاون مع ادلركز األمريكي لإلنتاجية واجلودة

Quality Center)     أداة الختبار قدرة ادلنظمات على إدارة ادلعرفة أطلق عليها أداة تقييم إدارة
 (235، ص2017حلموس األمُت، )  .  (Knowledge Management Assessment Tool)ادلعرفة

 -وكالة بسكرة-قياس مستوى إدارة المعرفة في بنك القرض الشعبي الجزائري: الفرع األول

   يعمل ىذا النموذج على قياس مستوى إدارة ادلعرفة بادلؤسسة، والذي يتكون من عشرة أسئلة موضحة يف اجلدول 
 :التارل

 -وكالة بسكرة-نتائج مقياس آرثر أندرسن في بنك القرض الشعبي الجزائري: (13)جدول رقم

معظم أحيانا نادرا مطلقا السؤال الرقم 
الوقت 

في جميع 
األوقات 

يقوم البنك برصد ومجع معرفة العمالء بصورة منتظمة  1
 .من أجل احلصول على ادليزة التنافسية

   X  

يتاح الوقت للموظفُت لدعم ومتابعة األفكار  2
 .اجلديدة

  X   

   X   .يسهم مجيع ادلوظفُت يف البنك يف خلق ادلعرفة 3

مثل بيانات اخلدمات وملفات وأفكار -ادلعلومات 4
 . جيرى تضمينها يف نظم ادلعرفة-العمالء

   X  

نظام العمل بالبنك مرن ويتطور باالستناد إذل كيفية  5
 . حصول ادلوظفُت على ادلعلومات واستخدامها

  X   

يقيس البنك ويتابع بشكل متناسق قيمة رأس  مالو  6
 .الفكري

   X  

لدى البنك العديد من ادلصادر للحصول على  7
 .أفضل ادلعلومات وادلعارف

    X 

حيدد البنك بشكل متناسق ادلعرفة الداخلية  8
 .للموظفُت على إنفراد

   X  
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ادلكافآت والعالوات  واألشكال األخرى من التكرمي  9
 . سبنح للموظفُت لتشجيع ادلشاركة بادلعرفة

  X   

يعيد البنك ترتيب البيئة ادلادية من أجل تسهيل  10
 .ادلشاركة يف ادلعرفة

  X   

 26 المجموع

 .236، ص2017حلموس األمُت، : المصدر

يف مجيع األوقات -(03)معظم األوقات -(02)أحيانا -(01)نادرا -(0)مطلقا:      ودرجات ىذا ادلقياس تدل على
 :، ويف ضوء رلموع النقاط اليت ذبمعها ادلنظمة يتم تصنيفها بُت ادلستويات األربعة إلدارة ادلعرفة اآلتية(04)

 (1-9) ادلنظمة ربتاج إذل ربسُت متميز؛: نقطة 
 (10-19) ادلنظمة تسَت يف اإلذباه الصحيح؛: نقطة 
 (20-30) ادلنظمة تسَت يف ادلقدمة؛: نقطة 
 (31-40) ادلنظمة رائدة يف ميدان ادلعرفة: نقطة. 

مستوى إدارة حيث مت مأل ىذا النموذج من قبل رئيس مصلحة ادلوارد البشرية ، وما يالحظ من خالل اجلدول السابق أن 
 نقطة، شلا يوحي بأن البنك يسَت يف ادلقدمة، وذلك 26قدر ب- وكالة بسكرة-ادلعرفة يف بنك القرض الشعيب اجلزائري

 . ألن البنك يقوم بالبحث عن أفكار ودراسات البنوك األجنبية ادلتطورة وزلاولة تطبيقها
 -وكالة بسكرة-الفالحة والتنمية الريفية إدارة المعرفة في بنك قياس مستوى: الفرع الثاني

 :يعمل ىذا النموذج على قياس مستوى إدارة ادلعرفة بادلؤسسة، والذي يتكون من عشرة أسئلة موضحة يف اجلدول التارل

 -وكالة بسكرة-نتائج مقياس آرثر أندرسن في بنك الفالحة والتنمية الريفية: (14)جدول رقم

معظم أحيانا نادرا مطلقا السؤال الرقم 
الوقت 

في جميع 
األوقات 

يقوم البنك برصد ومجع معرفة العمالء بصورة منتظمة  1
 .من أجل احلصول على ادليزة التنافسية

  X   

    X يتاح الوقت للموظفُت لدعم ومتابعة األفكار  2
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 .اجلديدة
   X   .يسهم مجيع ادلوظفُت يف البنك يف خلق ادلعرفة 3
مثل بيانات اخلدمات وملفات وأفكار -ادلعلومات 4

 . جيرى تضمينها يف نظم ادلعرفة-العمالء
  X   

نظام العمل بالبنك مرن ويتطور باالستناد إذل كيفية  5
 . حصول ادلوظفُت على ادلعلومات واستخدامها

   X  

يقيس البنك ويتابع بشكل متناسق قيمة رأس  مالو  6
 .الفكري

  X   

لدى البنك العديد من ادلصادر للحصول على  7
 .أفضل ادلعلومات وادلعارف

  X   

حيدد البنك بشكل متناسق ادلعرفة الداخلية  8
 .للموظفُت على إنفراد

  X   

ادلكافآت والعالوات  واألشكال األخرى من التكرمي  9
 . سبنح للموظفُت لتشجيع ادلشاركة بادلعرفة

 X    

يعيد البنك ترتيب البيئة ادلادية من أجل تسهيل  10
 .ادلشاركة يف ادلعرفة

X     

 17 المجموع
 .236، ص2017حلموس األمُت، : المصدر

يف مجيع األوقات -(03)معظم األوقات -(02)أحيانا -(01)نادرا -(0)مطلقا:      ودرجات ىذا ادلقياس تدل على
 :، ويف ضوء رلموع النقاط اليت ذبمعها ادلنظمة يتم تصنيفها بُت ادلستويات األربعة إلدارة ادلعرفة اآلتية(04)

 (1-9) ادلنظمة ربتاج إذل ربسُت متميز؛: نقطة 
 (10-19) ادلنظمة تسَت يف االذباه الصحيح؛: نقطة 
 (20-30) ادلنظمة تسَت يف ادلقدمة؛: نقطة 
 (31-40) ادلنظمة رائدة يف ميدان ادلعرفة: نقطة. 

مستوى    حيث مت مأل ىذا النموذج من قبل رئيس مصلحة ادلوارد البشرية ، وما يالحظ من خالل اجلدول السابق أن 
نقطة، شلا يوحي بأن البنك يسَت يف االذباه  17يقدر ب - وكالة بسكرة-إدارة ادلعرفة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية
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الصحيح، ألنو من خالل مناقشتنا اتضح بأن البنك يعطي العناية الكربى لإلطارات والذين سبكنوا من شلارسة أنشطتهم 
 .وأدوارىم حسب ما يفرضو احمليط ادلصريف بشكلو احلديث

 -وكالة بسكرة- التنمية المحلية إدارة المعرفة في بنكقياس مستوى: الفرع الثالث

 :يعمل ىذا النموذج على قياس مستوى إدارة ادلعرفة بادلؤسسة، والذي يتكون من عشرة أسئلة موضحة يف اجلدول التارل

 -وكالة بسكرة-نتائج مقياس آرثر أندرسن في بنك التنمية المحلية: (15)جدول رقم

معظم أحيانا نادرا مطلقا السؤال الرقم 
الوقت 

في جميع 
األوقات 

يقوم البنك برصد ومجع معرفة العمالء بصورة منتظمة  1
 .من أجل احلصول على ادليزة التنافسية

  X   

يتاح الوقت للموظفُت لدعم ومتابعة األفكار  2
 .اجلديدة

   X  

  X    .يسهم مجيع ادلوظفُت يف البنك يف خلق ادلعرفة 3
مثل بيانات اخلدمات وملفات وأفكار -ادلعلومات 4

 . جيرى تضمينها يف نظم ادلعرفة-العمالء
    X 

نظام العمل بالبنك مرن ويتطور باالستناد إذل كيفية  5
 . حصول ادلوظفُت على ادلعلومات واستخدامها

   X  

يقيس البنك ويتابع بشكل متناسق قيمة رأس  مالو  6
 .الفكري

   X  

لدى البنك العديد من ادلصادر للحصول على  7
 .أفضل ادلعلومات وادلعارف

    X 

حيدد البنك بشكل متناسق ادلعرفة الداخلية  8
 .للموظفُت على إنفراد

  X   

ادلكافآت والعالوات  واألشكال األخرى من التكرمي  9
 . سبنح للموظفُت لتشجيع ادلشاركة بادلعرفة

   X  

يعيد البنك ترتيب البيئة ادلادية من أجل تسهيل  10
 .ادلشاركة يف ادلعرفة

    X 
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 31 المجموع
 .236، ص2017حلموس األمُت، : المصدر

يف مجيع األوقات -(03)معظم األوقات -(02)أحيانا -(01)نادرا -(0)مطلقا:      ودرجات ىذا ادلقياس تدل على
 :، ويف ضوء رلموع النقاط اليت ذبمعها ادلنظمة يتم تصنيفها بُت ادلستويات األربعة إلدارة ادلعرفة اآلتية(04)

 (1-9) ادلنظمة ربتاج إذل ربسُت متميز؛: نقطة 
 (10-19) ادلنظمة تسَت يف اإلذباه الصحيح؛: نقطة 
 (20-30) ادلنظمة تسَت يف ادلقدمة؛: نقطة 
 (31-40) ادلنظمة رائدة يف ميدان ادلعرفة: نقطة. 

 وما يالحظ من خالل اجلدول السابق ،(Manager commercial)مدير ذباريحيث مت مأل ىذا النموذج من قبل 
نقطة، شلا يوحي بأن البنك رائد يف ميدان   31يقدر ب - وكالة بسكرة-مستوى إدارة ادلعرفة يف بنك التنمية احملليةأن 

ادلعرفة، فمن خالل ادلقابلة مع اإلطارات وادلناقشة معهم تبُت أن ىناك وعي كبَت لعمليات إدارة ادلعرفة، حيث قام البنك 
مؤخرا بإقتناء برنامج جديد يقيم ادلوظفُت من ناحية تقدمي  أفضل األفكار وجلب أكرب عدد من العمالء، كما منح ذلم 

الذي أعطى نفسا جديدا يف رلال تكوين ادلوظفُت  Catchingفرص التكوين وتنمية قدراهتم ادلعرفية من خالل نظام  
    .  مع التطورات اليت يعرفها القطاع البنكيتتالءمضمن أساليب عمل حديثة 

 -وكالة بسكرة-الخليج الجزائر  إدارة المعرفة في بنكقياس مستوى: الفرع الرابع

 :يعمل ىذا النموذج على قياس مستوى إدارة ادلعرفة بادلؤسسة، والذي يتكون من عشرة أسئلة موضحة يف اجلدول التارل

 -وكالة بسكرة-الخليج الجزائرنتائج مقياس آرثر أندرسن في بنك : (16)جدول رقم

معظم أحيانا نادرا مطلقا السؤال الرقم 
الوقت 

في جميع 
األوقات 

يقوم البنك برصد ومجع معرفة العمالء بصورة منتظمة  1
 .من أجل احلصول على ادليزة التنافسية

  X   

يتاح الوقت للموظفُت لدعم ومتابعة األفكار  2
 .اجلديدة

  X   
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   X   .يسهم مجيع ادلوظفُت يف البنك يف خلق ادلعرفة 3
مثل بيانات اخلدمات وملفات وأفكار -ادلعلومات 4

 . جيرى تضمينها يف نظم ادلعرفة-العمالء
   X  

نظام العمل بالبنك مرن ويتطور باالستناد إذل كيفية  5
 . حصول ادلوظفُت على ادلعلومات واستخدامها

  X   

يقيس البنك ويتابع بشكل متناسق قيمة رأس  مالو  6
 .الفكري

   X  

لدى البنك العديد من ادلصادر للحصول على  7
 .أفضل ادلعلومات وادلعارف

    X 

حيدد البنك بشكل متناسق ادلعرفة الداخلية  8
 .للموظفُت على إنفراد

  X   

ادلكافآت والعالوات واألشكال األخرى من التكرمي  9
 . سبنح للموظفُت لتشجيع ادلشاركة بادلعرفة

  X   

يعيد البنك ترتيب البيئة ادلادية من أجل تسهيل  10
 .ادلشاركة يف ادلعرفة

  X   

 24 المجموع
 .236، ص2017حلموس األمُت، : المصدر

يف مجيع األوقات -(03)معظم األوقات -(02)أحيانا -(01)نادرا -(0)مطلقا:      ودرجات ىذا ادلقياس تدل على
 :، ويف ضوء رلموع النقاط اليت ذبمعها ادلنظمة يتم تصنيفها بُت ادلستويات األربعة إلدارة ادلعرفة اآلتية(04)

 (1-9) ادلنظمة ربتاج إذل ربسُت متميز؛: نقطة 
 (10-19) ادلنظمة تسَت يف اإلذباه الصحيح؛: نقطة 
 (20-30) ادلنظمة تسَت يف ادلقدمة؛: نقطة 
 (31-40) ادلنظمة رائدة يف ميدان ادلعرفة: نقطة. 

مستوى إدارة ادلعرفة يف بنك  ، وما يالحظ من خالل اجلدول السابق أن  أمُت زلفظةحيث مت مأل ىذا النموذج من قبل
نقطة، شلا يوحي بأن البنك يسَت يف ادلقدمة، حيث توضح من خالل   24يقدر ب - وكالة بسكرة- اخلليج اجلزائر
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مناقشتنا مع سلتلف ادلوظفُت بأن البنك يسعى إذل تطوير معارف ادلوظفُت وقدراهتم وخرباهتم وربسُت مستواىم  دلواكبة 
 .التطورات يف كل اجملاالت البنكية

 -وكالة بسكرة-البنك الخارجي الجزائريبإدارة المعرفة قياس مستوى : الفرع الخامس

 :يعمل ىذا النموذج على قياس مستوى إدارة ادلعرفة بادلؤسسة، والذي يتكون من عشرة أسئلة موضحة يف اجلدول التارل

 -وكالة بسكرة-البنك الخارجي الجزائرينتائج مقياس آرثر أندرسن ب: (17)جدول رقم

معظم أحيانا نادرا مطلقا السؤال الرقم 
الوقت 

في جميع 
األوقات 

يقوم البنك برصد ومجع معرفة العمالء بصورة منتظمة  1
 .من أجل احلصول على ادليزة التنافسية

   X  

يتاح الوقت للموظفُت لدعم ومتابعة األفكار  2
 .اجلديدة

  X   

    X  .يسهم مجيع ادلوظفُت يف البنك يف خلق ادلعرفة 3
مثل بيانات اخلدمات وملفات وأفكار -ادلعلومات 4

 . جيرى تضمينها يف نظم ادلعرفة-العمالء
    X 

نظام العمل بالبنك مرن ويتطور باالستناد إذل كيفية  5
 . حصول ادلوظفُت على ادلعلومات واستخدامها

    X 

يقيس البنك ويتابع بشكل متناسق قيمة رأس  مالو  6
 .الفكري

   X  

لدى البنك العديد من ادلصادر للحصول على  7
 .أفضل ادلعلومات وادلعارف

  X   

حيدد البنك بشكل متناسق ادلعرفة الداخلية  8
 .للموظفُت على إنفراد

   X  

ادلكافآت والعالوات  واألشكال األخرى من التكرمي  9
 . سبنح للموظفُت لتشجيع ادلشاركة بادلعرفة

    X 

يعيد البنك ترتيب البيئة ادلادية من أجل تسهيل  10
 .ادلشاركة يف ادلعرفة

X     
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 26 المجموع
 .236، ص2017حلموس األمُت، : المصدر

يف مجيع األوقات -(03)معظم األوقات -(02)أحيانا -(01)نادرا -(0)مطلقا:      ودرجات ىذا ادلقياس تدل على
 :، ويف ضوء رلموع النقاط اليت ذبمعها ادلنظمة يتم تصنيفها بُت ادلستويات األربعة إلدارة ادلعرفة اآلتية(04)

 (1-9) ادلنظمة ربتاج إذل ربسُت متميز؛: نقطة 
 (10-19) ادلنظمة تسَت يف اإلذباه الصحيح؛: نقطة 
 (20-30) ادلنظمة تسَت يف ادلقدمة؛: نقطة 
 (31-40) ادلنظمة رائدة يف ميدان ادلعرفة: نقطة. 

 وما يالحظ من خالل اجلدول ، "مصلحة ادلستخدمُت "(2)فقد مت مأل ىذا النموذج من قبل ادلكلف بالدراسات مستوى
نقطة، شلا يوحي بأن البنك يسَت  26يقدر ب - وكالة بسكرة-البنك اخلارجي اجلزائريمستوى إدارة ادلعرفة بالسابق أن 

يف ادلقدمة، ألنو توضح من خالل مناقشتنا مع سلتلف ادلوظفُت واإلطارات بأن اذلدف األساسي للبنك ىو مسايرة 
 .ادلعارف واخلربات اجلديدة وادلبادرة يف كسب العمالء اجلدد
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 خالصة الفصل   

    ىدف ىذا الفصل إذل وضع اإلطار ادلنهجي الذي اعتمدت عليو ىذه الدراسة لإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة ، 
حبيث مت توضيح سبوقعنا االبستمولوجي وادلنهجي، أين خلصنا بأننا صلمع بُت النموذج التفسَتي والوضعي أو االجيايب، 

كوننا ضلاول يف ىذه الدراسة فهم ظاىرة تعزيز إدارة ادلعرفة من خالل التسويق الداخلي وفق تصورنا اخلاص، وترمجة ىذا 
الفهم اخلاص إذل منوذج يربز العالقات السببية فيما بُت عناصر الظاىرة، وإجراء وصف وربليل كمي لعناصرىا، شلا جعلنا 

صلمع بُت ادلنهجُت االستكشايف واالختباري باستخدام مقاربة حبثية ثنائية ترتكز على الكم والنوع، ىذا اجلمع بُت 
 .ادلقاربتُت يفرض استخدام أسلوب اإلبعاد واالفًتاض االستنتاجي يف االستدالل والتفكَت

   ولغرض ربقيق أىداف الدراسة مت إعداد االستبانة وادلقابلة جلمع البيانات، كما مت توضيح واقع متغَتات الدراسة 
يف  (التسويق الداخلي وإدارة ادلعرفة)يف ادلؤسسات زلل الدراسة، مث قياس مستوى (التسويق الداخلي، إدارة ادلعرفة)

 .وسيتم يف الفصل التارل عرض وتفسَت نتائج الدراسة باستخدام رلموعة أساليب إحصائية.ادلؤسسات زلل الدراسة
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 تمهيد
     يأيت ىذا الفصل إلبراز وربليل آراء ادلوظفُت يف ادلؤسسات ادلبحوثة حول احملاور األساسية للدراسة وادلتمثلة يف إدارة 

حيث سنحاول خالل ىذا الفصل اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة نتائجها للتعرف على . ادلعرفة والتسويق الداخلي
 .مدى مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة

، تفريغ وربليل إستبانة الدراسة   لذا سنقوم بتقسيم ىذا الفصل إىل ثالثة مباحث، حيث يتطرق ادلبحث األول إىل 
 .ونتعرف يف ادلبحث الثاين على إختبار فرضيات الدراسة، أما بالنسبة للمبحث الثالث فخصص لتفسَت نتائج الدراسة
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تفريغ وتحليل إستبانة الدراسة : المبحث األول

    يهدف ىذا ادلبحث إىل التعرف  على اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد ادلؤسسات زلل الدراسة، وكذا معرفة كل 
مستوى كل من التسويق الداخلي وإدارة ادلعرفة، ومن اجل الوصول إىل ذلك ينبغي تفريغ وربليل إجابات أفراد عينة 

الدراسة حول العبارات اليت تضمنتها احملاور الثالثة لالستبيان وادلتمثلة يف زلور اخلصائص الشخصية والوظيفية، زلور إدارة 
 .ادلعرفة، وزلور التسويق الداخلي

 ثبات وصدق أداة االستبيان: المطلب األول

قبل القيام باالختبارات اإلحصائية ادلناسبة لتحليل فرضيات الدراسة، ال بد من التأكد من موثوقية أداة القياس 
فنتناول يف ىذا ادلطلب (176، ص2016بعلي محزة، ). ادلستخدمة، حيث تعكس ادلوثوقية ىنا درجة ثبات أداة القياس

 . ثبات وصدق أداة االستبيان، ومدى خضوع توزيع الدراسة للتوزيع الطبيعي

 ثبات أداة االستبيان: الفرع األول

ويقصد هبا مدى احلصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو كرر البحث يف ظروف متشاهبة باستخدام األداة 
ويف ىذا البحث مت قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ ، الذي حيدد مستوى قبول أداة .نفسها

 :حيث كانت النتائج كالتايل( 14، ص2014قريشي زلمد، ) فأكثر، 0.60القياس دبستوى 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات وصدق محاور أداة االستبيان (:18)دول رقمج

ألفا "معامل الثبات عدد العبارات محاور االستبيان
 "كرونباخ

 معامل الصدق

 إدارة المعرفة

 0.913 0.835 06 إكتساب ادلعرفة
 0.904 0.819 06 خزن ادلعرفة

 0.931 0.868 06 التشارك بادلعرفة
 0.947 0.898 05 تطبيق ادلعرفة

 0.972 0.946 23 اجملموع

 التسويق الداخلي
 0.943 0.891 08 التدريب
 0.975 0.951 07 التحفيز
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 0.951 0.905 06 التمكُت
 0.878 0.771 07 االتصال الداخلي
 0.901 0.813 07 التوجو ضلو العمالء

 0.978 0.958 35 اجملموع
 0.986 0.974 58 اإلجمالي

 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر

 ، وىو ما يدل على أن الثبات الكلي %60أن معامل الثبات لكل احملاور يفوق النسبة ادلقبولة يوضح اجلدول السابق
، وىي نسبة جيدة وىو ما يثبت على أن االستبيان يتمتع %97.4 أي بنسبة 0.974لالستبيان مرتفع جدا حيث بلغ 

كما . بدرجة عالية من الثبات، أي أن مجيع متغَتات الدراسة مقبولة من الثبات ديكن االعتماد عليها يف الدراسة ادليدانية
،حبيث %98.6 وىو ما نسبتو0.986يتضح من خالل اجلدول كذلك أن معامل الصدق العام عال كذلك حيث بلغ 

كانت مجيع زلاور الدراسة ذات معامالت صدق مرتفعة، وذلذا فإن مجيع عبارات االستبيان صادقة دلا وضعت لقياسو، 
 . بالتايل فهي مناسبة ألىداف الدراسة

 صدق أداة االستبيان: الفرع الثاني

يقصد بصدق أداة الدراسة قدرة االستبانة على قياس ادلتغَتات اليت صممت لقياسها، وللتحقق من صدق االستبانة 
 :ادلستخدمة يف الدراسة نعتمد على ما يلي

للتحقق من صدق  زلتوى أداة الدراسة، وللتأكد من أهنا زبدم أىدافها مت عرض االستبانة على :الصدق الظاهري:أوال
،  وادلختصُت يف ىذا اجملال (01)الملحق رقمرلموعة من األساتذة احملكمُت ، حيث توجد أمسائهم كما ىو موضح يف 

والذين يعملون جبامعة بسكرة، وطلب منهم دراسة االستبانة وإبداء رأيهم فيها من حيث مدى مناسبة العبارة للمحتوى، 
كما طلب منهم أيضا النظر يف مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد العبارات وزلتوى عباراهتا أو أية مالحظات 

أخرى يروهنا مناسبة، وقد مت القيام بدراسة مالحظات احملكمُت واقًتاحاهتم، وأجريت تعديالت على ضوء توصيات ىيئة 
 .التحكيم لتصبح أكثر فهما وربقيقا ألىداف البحث

 موظف الختبار صدقو ومدى وضوح عباراتو لديهم، وبناء عليو مت 15كما مت  إختبار االستبيان على عينة مكونة من 
 . التعديل يف صياغة بعض العبارات ومن مث توزيعو على رلتمع الدراسة
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 بُت كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابع ذلا (Spearman)وذلك حبساب معامالت االرتباط:صدق المحتوى: ثانيا
 :كما يلي

والدرجة الكلية للمحور  (إدارة المعرفة) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول (:19)دول رقم ج

العبارة الرقم المحور 
معامل 

االرتباط 
سبيرمان 

Sig 

 

ول
 األ

حور
الم

(
رفة

لمع
ب ا

تسا
اك

) 

01 
تسهم لقاءاتك ادلباشرة مع اخلرباء وذوي االختصاص باكتساب 

.ادلعرفة  
0.463** 

0.000 

02 
يساعدك اإلطالع على الدراسات واألحباث اجلديدة يف رلال 

.زبصصك يف إكتساب ادلعرفة  
0.456** 

0.000 

.يعطي البنك ادلوظفُت فرصة إكمال الدراسة بغية توسيع معارفهم 03  0.701** 0.000 

04 
يقوم البنك باالستعانة خبرباء من خارج البنكلتزويد ادلوظفُت 

.بادلعارف واخلربات  
0.803** 

0.000 

05 
يشارك البنك يف ادلؤسبرات والندوات داخل وخارج الوطن للحصول 

.على ادلعرفة  
0.769** 

0.000 

06 
يسعى البنك جلذب الكفاءات ادلتميزة وادلبدعة من اجلامعات، 

.ومراكز االستشارات للمساعدة على توليد ادلعارف اجلديدة  
0.753** 

0.000 
اني

 الث
حور

الم
(

رفة
لمع

   ا
    

ن   
خزي

ت
) 

.يقوم البنك بتوثيق األفكار وادلعارف اجلديدة ادلبتكرة 07  0.735** 0.000 

08 
يعمل البنك على االحتفاظ بادلوظفُت الذين ديتازون بادلعرفة واخلربة 

.العالية باعتبارىم خزائن معرفية  
0.781** 

0.000 

09 
لدى ادلوظفُت اخلربة الكافية اليت سبكنهم من تنظيم ادلعرفة وزبزينها 

.واسًتجاعها  
0.641** 

0.000 

.يسهل البنك وصول مجيع ادلوظفُت إىل قواعد ادلعرفة الذي ديتلكها 10  0.735** 0.000 

11 
حيرص البنك على إنشاء مطويات ووثائق خاصة باخلدمات الذي 

.يوفرىا  
0.550** 

0.000 
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12 
ديتلك البنك برامج حديثة حلماية ادلعرفة من السرقة من داخل 

.وخارج البنك  
0.637** 

0.000 

لث
الثا

ور 
مح

ال
(

رفة
لمع

ة با
شارك

الم
) 

13 
يهتم البنك بالتحول من العمل الفردي إىل العمل اجلماعي هبدف 

.نقل وتبادل وتوزيع ادلعرفة  
0.714** 

0.000 
 

.يقوم البنك بعقد جلسات لتبادل ونقل ادلعارف واخلربات داخلو 14  0.752** 0.000 

15 
ديتلك البنك موقع إلكًتوين للتواصل مع سلتلف ادلتعاملُت وتقدمي 

.خدمات للعمالء  
0.663** 

0.000 

16 
ديتلك ادلوظفُت ادلهارات اليت سبكنهم من ربديد ادلعرفة اليت حيتاجوهنا 

.ومشاركة اآلخرين هبا  
0.665** 

0.000 

17 
لدى البنك تسهيالت تكنولوجية خاصة بتوزيع ادلعرفة على 

.ادلوظفُت كالربيد االلكًتوين  
0.766** 

0.000 

 0.000 **0.751 .يوفر البنك الوقت واجلو ادلالئم لتبادل ادلعرفة بُت ادلوظفُت 18

رابع
ر ال

حو
الم

(
رفة

لمع
ق ا

طبي
ت

) 

.دينح البنك لك احلرية يف تطبيق ادلعلومات وادلعارف اجلديدة 19  0.772** 0.000 

20 
يعمل البنك على توظيف ادلعرفة من خالل ربويلها إىل خدمات 

.جديدة  
0.787** 

0.000 

21 
دينح البنك ادلوظفُت فرصة تطبيق معارفهم حىت مع النتائج دون 

.ادلستوى بغية تشجيعهم  0.876** 
0.000 

.يتوفر البنك على مستلزمات تطبيق ادلعرفة ادلادية والبشرية 22  0.778** 0.000 

.يتم تكرمي ادلوظفُت الذين يسهمون بتبادل ادلعرفة وتطبيقها 23  0.851** 0.000 
 SPSS V20من إعداد الباحثة اعتمادا على سلرجات: المصدر0.05االرتباط دال عند مستوى داللة **

، شلا يدل 0.05يتضح من اجلدول أعاله بأن مجيع عبارات االستبيانداخل زلور إدارة ادلعرفة دالة إحصائيا عند مستوى 
على اتساق ىذه العبارات مع زلاورىا وبالتايل التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة، وبذلك تعترب كل عبارات 

 .االستبيان داخل زلور إدارة ادلعرفة صادقة دلا وضعت لقياسو

 



 عرض وتحليل نتائج الدراسة:                                                             الفصل الرابع
 

175 
 

والدرجة الكلية  (التسويق الداخلي)معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (: 20)دول رقم ج
للمحور 

العبارة الرقم المحور 
معامل 

االرتباط 
سبيرمان 

Sig 

ول
 األ

حور
الم

(
يب

تدر
ال

) 

.تطوير ادلهارات وادلعارف حيدث كعملية مستمرة يف البنك 24  **0.678 0.000 

.خيصص البنك ادلوارد الكافية من أجل تدرييب 25  **0.743 0.000 

26 
يقوم البنك بإدارة الربنامج التدرييب للوصول إىل األىداف 

.ادلرجوة  
**0.773 

0.000 

.حيرص البنك على تطوير مهارايت إلصلاز ادلشاريع مستقبلية 27  **0.815 0.000 

28 
يعمل البنك على إشراكي يف الندوات وادلؤسبرات والتدريب خارج 

.الوطن  
**0.744 

0.000 

29 
يقدم يل البنك الدعم لتطوير مهارايت ومعاريف من أجل ربقيق 

.األىداف التنظيمية  
**0.787 

0.000 

.مت إحلاقي بعدد من الربامج التدريبية لصقل مهارايت كموظف 30  **0.760 0.000 

.يقوم البنك بتدرييب كلما أضاف مناىج عمل جديدة 31  **0.524 0.000 
اني

 الث
حور

الم
(

فيز
لتح

ا
) 

.يرتبط دخلي والزيادات السنوية بشكل كبَت دبؤىاليت وأدائي 32  **0.851 0.000 

.أحصل على حوافز، عند تقدديي أفكار جديدة 33  **0.917 0.000 

34 
يقدم البنك حوافز مادية ومعنوية تساعد على إصلاز العمل 

.بفاعلية  
**0.883 

0.000 

35 
يقوم البنك بتقديري من خالل تقدمي احلوافز ادلعنوية كشهادات 

.التقدير  
**0.878 

0.000 

36 
يعترب البنك تلبية مطاليب ضرورة ال تقل أمهية عن تلبية مطالب 

.العمالء  
**0.856 

0.000 

 0.000 0.745**يقوم البنك بتقدمي مرتبات مناسبة مقارنة مع غَته من البنوك  37
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.األخرى  

38 
يعترب مستوى األداء و الكفاءة يف العمل ادلعيار األساسي لتقدمي 

.احلوافز يف البنك  
**0.851 

0.000 

لث
الثا

ور 
مح

ال
(

كين
لتم

ا
) 

.يثق البنك يف مهارايت دلمارسة عملي بفعالية 39  **0.724 0.000 

.لدي احلرية التامة يف التواصل مع االدارة العليا 40  **0.780 0.000 

.أقوم بادلشاركة يف إزباذ القرارات ادلتعلقة بأعمال البنك 41  **0.836 0.000 

. يتاح يل احلرية يف ربديد األسلوب ادلناسب إلصلاز أعمايل 42  **0.852 0.000 

.أشعر دبرونة يف تطبيق التعليمات 43  **0.777 0.000 

.يأخذ البنك أرائي ومقًتحايت بعُت االعتبار 44  **0.863 0.000 

رابع
ر ال

حو
الم

(
خلي

لدا
ل ا

صا
االت

) 

45 
يقوم مسؤويل ادلباشر بإبالغي مسبقا بأي تغيَت يف أسلوب 

.العمل  **0.556 

0.000 

.ادلسؤولون يهتمون بأحوال عملنا، وادلشاكل اليت نواجهها 46  **0.834 0.000 

47 
. يتاح يل حرية االتصال وتبادل ادلعلومات عرب سلتلف ادلستويات  

**0.655 
0.000 

.أحصل على ادلعلومات اليت أحتاجها بسهولة يف البنك 48  **0.733 0.000 

49 
يعمل البنك بإعالمنا حول التطورات اليت ربصل يف طبيعة 

.العمل  
**0.614 

0.000 

.ينظر البنك للموظفُت على أهنم وسيلة لنقل ادلعلومات 50  **0.649 0.000 

.ديكن يل مقابلة رئيسي يف العمل عند احلاجة 51  **0.308 0.005 

المحور 
الخامس 

التوجه )
نحو 
 (العمالء

.أستمتع يف عملي أثناء خدمة العمالء 52  **0.755 0.000 

.أقدم اخلدمة للعمالء يف الوقت ادلناسب وبالشكل ادلطلوب 53  **0.715 0.000 

.يسعى البنك لتحقيق رضا عمالئو 54  **0.662 0.000 

.يعتمد البنك على آراء العمالء لتحسُت خدماتو 55  **0.680 0.000 

.يبٍت البنك عالقات مستمرة مع عمالئو 56  **0.631 0.000 

.حيتفظ البنك بكل ادلعلومات ادلتعلقة بعمالئو  57  *0.600 0.000 
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.اذلدف النهائي لوظيفيت ىو تلبية حاجات العمالء 58  *0.535 0.000 
 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر0.05االرتباط دال عند مستوى داللة **

، 0.05   يتضح من اجلدول أعاله بأن مجيع عبارات االستبيانداخل زلور التسويق الداخلي دالة إحصائيا عند مستوى 
شلا يدل على اتساق ىذه العبارات مع زلاورىا وبالتايل التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة، وبذلك تعترب كل 

 . عبارات االستبيان داخل زلور التسويق الداخلي صادقة دلا وضعت لقياسو

 تفريغ وتحليل إجابات عينة االستبيان حول محور الخصائص الشخصية والوظيفية: المطلب الثاني

: يهدف ىذا ادلطلب إىل معرفة بعض اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة بادلؤسسات زلل الدراسة وادلتمثلة يف
 .اجلنس، العمر، ادلستوى التعليمي، مدة اخلدمة

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية : (21)دول رقم ج

النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير 

 

الجنس 

 %65 52ذكر 

 %35 28أنثى 

 %100 80المجموع 

 

 

 العمر

 %17.50 14 سنة 30أقل من - سنة20من 

 %30 24 سنة 40أقل من -  سنة30من 

 %35 28 سنة 50أقل من - سنة 40من 

 %17.50 14 سنة فأكثر 50من 

 %100 80المجموع 

 

 

 32.50% 26بكالوريا فأقل 

 48.8% 39ليسانس 
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 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر

    من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول السابق يتضح جليا أن ادلتغَتات الشخصية والوظيفية كان ذلا أثر كبَت يف فهم 
إذ تبُت أن أغلبية أفراد عينة البحث كانوا من الذكور وذلك . أفراد عينة البحث لعبارات االستبانة واالجابة عنها دبوضوعية

 .%35 ، يف حُت كانت نسبة اإلناث %65بنسبة 

 منهم تًتاوح %65سنة، وأن 30 من أفراد عينة البحث أعمارىم تقل عن %17.50   وبالنسبة دلتغَت العمر صلد أن 
 سنة، ىذه النسبة تبدو مرتفعة ألن ادلوظف الذي ينتمي إىل ىذه الفئة العمرية يكون 50 سنة وأقل من 30أعمارىم بُت 

 سنة فأكثر فقد 50أما ادلوظفُت الذين تصل أعمارىم إىل . قد إكتسب اخلربة الالزمة اليت تؤىلو لتأدية سلتلف الوظائف
 وتبدو ىذه األخَتة منخفضة ألن ادلوظف الذي ينتمي إىل ىذه الفئة يكون قد إقًتب من %17.50بلغت نسبتهم 

 .سن التقاعد

المستوى 
التعليمي 

 03.8% 03مهندس 

 10% 08دراسات عليا متخصصة 

 5% 04ماجستَت فأكثر 

 %100 80المجموع 

 

 

مدة الخدمة 

 

 20% 16 سنوات 5أقل من 

 10أقل من -   سنوات 5من 
سنوات 

21 %26.3 

 17.50% 14 سنة 15أقل من -  سنوات10من 

 36.3% 29 سنة فأكثر 15

 %100 80 المجموع
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 ىم من محلة %48.8 فرد وادلقدرة نسبتهم ب39أما فيما خيص متغَت ادلستوى التعليمي فقد أظهرت نتائج التحليل أن 
يف حُت بلغ عدد أفراد العينة الذين ديلكون مستوى . شهادة الليسانس وىم ديثلون أعلى نسبة من احلجم اإلمجايل للعينة

 من احلجم %03.8 أفراد، أي ما ديثل03، بينما يقدر عدد ادلهندسُت %32.50 فرد بنسبة26بكالوريا فأقل 
، كما بلغ %10 أفراد بنسبة08 دراسات عليا متخصصةبينما بلغ عدد أفراد العينة حاملي شهادات .اإلمجايل للعينة

وما يالحظ من خالل .%5أفراد أي ما يقدر بنسبة04عدد أفراد العينة الذين لديهم مستوى عايل أي ماجستَت فأكثر 
ىذه النتائج أن غالبية أفراد العينة مستواىم التعليمي بُت بكالوريا فأقل ومستوى الليسانس وديكن إرجاع ذلك إىل طبيعة 

 .نشاط ادلؤسسات زلل الدراسة

سنوات، وىم ديثلون 05 من أفراد العينة تقل خربهتم عن 16وعند التحقق من سنوات اخلربة لدى ادلبحوثُت صلد أن 
 من %26.3 فردا أي ما نسبتو21 سنوات 10و05بينما بلغ عدد أفراد العينة الذين تًتاوح خربهتم بُت  .%20نسبة 

 وىذه %36.3 فردا بنسبة 29 سنة فأكثر 15يف حُت بلغ عدد أفراد العينة الذين ديلكون خربة . احلجم اإلمجايل للعينة
األخَتة تؤكد بأن مؤسسات الدراسة ربتفظ بادلوظفُت ذوي اخلربات الكافية، وىذا األمر يعترب أساسي ومن متطلبات 

صلاح ادلؤسسات وىي االحتفاظ بالزبائن الداخليُت ادلؤىلُت ذوي اخلربات وادلعارف اليت تسهم يف ضمان استمرارية 
 سنة خدمة حبيث تراوح 15 إىل 10أما أقل نسبة ربلت هبا الفئة اليت تشمل من . ادلؤسسات وتقوية رلال ادلنافسة لديها

  .%17.50 أي ما يعادل نسبة 14عدد أفرادىا 

 تحليل آراء الموظفين حول محور إدارة المعرفة والتسويق الداخلي:المطلب الثالث

   خالل ىذا ادلطلب سوف نقوم بتحليل زلاور االستبانة بغية اإلجابة على أسئلة الدراسة، حيث مت استخدام اإلحصاء 
إلجابات أفراد عينة البحث عن " 5-1"الوصفي باستخراج ادلتوسط احلسايب واإلضلراف ادلعياري على مقياس ليكرت

وقد تقرر أن يكونادلتوسط احلسايب إلجابات إدارة المعرفة والتسويق الداخليعبارات االستبانة ادلتعلقة باحملورين 
 :ادلبحوثُت عن كل عبارة كما ىو موضح يف اجلدول ادلوايل
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مقياس ليكارت للحكم على إجابات األفراد : (22)جدول رقم 
 
درجات الموافقة فئات المتوسط الحسابي 

  بشدة غَت موافق (1 - 1.79)

غَت موافق  (1.80 - 2.59) 

زلايد  (2.60 - 3.39)

موافق  (3.40 - 4.19)

 بشدةموافق  (4.20 - 5)

 لباحثة منإعداد ا:المصدر
 تفريغ وتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة حولمحور إدارة المعرفة: أوال

 :     وذلك عن طريق حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لعبارات زلور إدارة ادلعرفة وادلوضح يف اجلدول التايل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن : (24)دول رقمج
ر إدارة المعرفة عبارات محو

 
ادلتوسط البعد الرقم 

احلسايب 
االضلراف 
ادلعياري 

األمهية 
النسبية 

اذباىات 
اآلراء 

موافق  02 0.687 3.872اكتساب المعرفة .1 
تسهم لقاءاتك ادلباشرة مع اخلرباء وذوي االختصاص  01

. ادلعرفةباكتساب  
موافق  01 0.620 4.290

بشدة 
يساعدك اإلطالع على الدراسات واألحباث اجلديدة يف  02

. ادلعرفةاكتسابرلال زبصصك يف   
موافق  02 0.689 4.260

بشدة 
يعطي البنك ادلوظفُت فرصة إكمال الدراسة بغية توسيع  03

.معارفهم  
موافق  03 0.978 3.930

موافق  05 1.098 3.600يقوم البنك باالستعانة خبرباء من خارج البنك لتزويد  04
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.ادلوظفُت بادلعارف واخلربات  
يشارك البنك يف ادلؤسبرات والندوات داخل وخارج الوطن  05

.للحصول على ادلعرفة  
موافق  04 0.993 3.660

يسعى البنك جلذب الكفاءات ادلتميزة وادلبدعة من  06
اجلامعات، ومراكز االستشارات للمساعدة على توليد 

.ادلعارف اجلديدة  

موافق  06 1.079 3.50

موافق  01 0.572 3.937 تخزين المعرفة.2 

.يقوم البنك بتوثيق األفكار وادلعارف اجلديدة ادلبتكرة 07 موافق  04 0.795 3.89 

يعمل البنك على االحتفاظ بادلوظفُت الذين ديتازون  08
.بادلعرفة واخلربة العالية باعتبارىم خزائن معرفية  

موافق  05 0.914 3.89

لدى ادلوظفُت اخلربة الكافية اليت سبكنهم من تنظيم ادلعرفة  09
.وزبزينها واسًتجاعها  

موافق  03 0.718 3.94

يسهل البنك وصول مجيع ادلوظفُت إىل قواعد ادلعرفة الذي  10
.ديتلكها  

موافق  06 0.875 3.76

حيرص البنك على إنشاء مطويات ووثائق خاصة  11
.باخلدمات الذي يوفرىا  

موافق  02 0.746 4.03

ديتلك البنك برامج حديثة حلماية ادلعرفة من السرقة من  12
.داخل وخارج البنك  

موافق  01 0.663 4.13

موافق  03 0.690 3.802 المشاركة بالمعرفة.3 

يهتم البنك بالتحول من العمل الفردي إىل العمل  13
.اجلماعي هبدف نقل وتبادل وتوزيع ادلعرفة  

موافق  03 0.834 3.84

يقوم البنك بعقد جلسات لتبادل ونقل ادلعارف واخلربات  14
.داخلو  

موافق  04 0.978 3.74

موافق  01 0.700 3.94ديتلك البنك موقع إلكًتوين للتواصل مع سلتلف ادلتعاملُت  15
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.وتقدمي خدمات للعمالء  
ديتلك ادلوظفُت ادلهارات اليت سبكنهم من ربديد ادلعرفة اليت  16

.حيتاجوهنا ومشاركة اآلخرين هبا  
موافق  02 0.750 3.91

لدى البنك تسهيالت تكنولوجية خاصة بتوزيع ادلعرفة  17
.على ادلوظفُت كالربيد االلكًتوين  

موافق  05 0.970 3.71

يوفر البنك الوقت واجلو ادلالئم لتبادل ادلعرفة بُت  18
.ادلوظفُت  

موافق  06 1.053 3.68

موافق  04 0.762 3.545تطبيق المعرفة .4 
دينح البنك لك احلرية يف تطبيق ادلعلومات وادلعارف  19

.اجلديدة  
موافق  03 0.856 3.53

يعمل البنك على توظيف ادلعرفة من خالل ربويلها إىل  20
.خدمات جديدة  

موافق  02 0.810 3.66

دينح البنك ادلوظفُت فرصة تطبيق معارفهم حىت مع النتائج  21
.دون ادلستوى بغية تشجيعهم  

موافق  04 0.992 3.45

.يتوفر البنك على مستلزمات تطبيق ادلعرفة ادلادية والبشرية 22 موافق  01 0.843 3.65 
يتم تكرمي ادلوظفُت الذين يسهمون بتبادل ادلعرفة  23

.وتطبيقها  
موافق  05 1.054 3.44

 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر

  من خالل اجلدول السابق يتضح أن بعد إكتساب ادلعرفة جاء يف الًتتيب الثاين من حيث األمهية النسبية ادلعطاة لو من 
وىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة  (3.872)قبل أفراد العينة، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات حول ىذا البعد 

وىي الفئة اليت تشَت إىل اخليار موافق يف أداة الدراسة ادلقابل  (4.19-3.40)من فئات مقياس ليكارت اخلماسي من
للمستوى ادلرتفع، كما يتضح من نتائج اجلدول أن ىناك إتساقا عاما يف حكم أفراد العينة على إكتساب ادلعرفة وباضلراف 

ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت بأن أفراد العينة موافقُت على أهنا تقوم باكتساب . (0.687)معياري قدره 
 .ادلعرفة

   وبناء على نتائج اجلدول ديكننا القول بأن أفراد العينة يقرون بوجود مستوى مرتفع من عملية اكتساب ادلعرفة ، 
 :باعتبارىا جزءا من سلوكات وعادات األفراد دلواجهة ادلشاكل اليت يصادفوهنا يف البيئة ادلضطربة نظرا للعبارات التالية
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أجاب ادلوظفُت بادلوافقة الشديدةيف حالة ما إذا كانت ىناك لقاءات مباشرة مع اخلرباء وذوي االختصاص  
يسهم ذلك يف إكتساب ادلعرفة، كما أجابوا بادلوافقة الشديدة بأن اإلطالع على سلتلف الدراسات واألحباث 

 .اجلديدة يف رلال التخصص تسهم يف زيادة كفاءهتم ومعارفهم
 بادلوافقة حول استفادهتم من فرص إكمال دراستهم بغية توسيع معارفهم، وحول مدى إىتمام ادلوظفُتأجاب  

بتزويد ادلوظفُت بادلعارف واخلربات وذلك باالستعانة خبرباء وسلتصُت من  (البنوك)ادلؤسسات زلل الدراسة 
خارج البنك، باإلضافة لذلك تشارك البنوك زلل الدراسة يف ادلؤسبرات والندوات داخل الوطن وخارجو 

للحصول على أفكار ومعارف، كما يوافق الباحثون على أن البنوك زلل الدراسة تسعى جلذب الكفاءات 
ادلتميزة وادلبدعة من اجلامعات، ومراكز االستشارات للمساعدة على فهم الربامج اليت تواكب التطورات 

وىذا ما يؤكد على أن البنوك زلل الدراسة هتتم بإكتساب ادلعارف .ادلتسارعة وبالتايل توليد معارف جديدة
 وتراوحت االضلرافات ادلعيارية (4.29- 3.50)حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية ذلذا البعد ما بُت

(0.620 -1.098). 

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن بعد زبزين ادلعرفةجاء بالًتتيب األول من حيث األمهية النسبية ادلعطاة لو من 
باضلراف معياري قدره  (3.937)قبل أفراد عينة البحث، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ب

، ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول مرتفعة، أي أن ادلوظفون بصفة عامة يقرون بوجود (0.572)
 :عملية زبزين ادلعرفة يف ىذه البنوك نظرا لالعتبارات التالية

أجاب ادلوظفُت بادلوافقة على أن البنوك تقوم بتوثيق األفكار وادلعارف اجلديدة ادلبتكرة من أجل القدرة على  
إسًتجاعها بسهولة عند احلاجة ذلا، وكذا تعمل البنوك على اإلحتفاظ بادلوظفُت الذين ديتازون بادلعارف 

واخلربات العالية باعتبارىم خزائن معرفية تسهم يف تطويرىا واستمراريتها، باإلضافة إىل أن البنوك زلل الدراسة 
تسهل دلوظفيها الوصول إىل قواعد ادلعرفة اليت سبتلكها كما ربرص على إنشاء ادلطويات والوثائق اخلاصة 

باخلدمات اليت توفرىا وسبيزىا عن ادلنافسُت واعتبارىا من الوسائل ادلهمة ادلعتمدة يف زبزين ادلعرفة، كما سبتلك 
وىذا ما بُت لنا . البنوك برامج حديثة ربميها من السرقة داخليا وخارجيا واالفادة منها يف ربسُت إجراءات العمل

 .أن البنوك زلل الدراسة سبتلك برامج وأنظمة توثق التجارب واخلربات واألفكار وادلعارف اليت سبتلكها

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن بعد ادلشاركةبادلعرفة جاء بالًتتيب الثالث من حيث األمهية النسبية ادلعطاة لو 
باضلراف معياري قدره (3.802)من قبل أفراد عينة البحث، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ب 
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، ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول مرتفعة، أي أن ادلوظفون بصفة عامة يقرون بوجود (0.690)
 :عملية تشارك بادلعرفة يف ىذه البنوك نظرا لالعتبارات التالية

اقر ادلوظفُت بوجود مستوى مرتفع حول إدراك البنوك حول أمهية ربويل العمل الفردي إىل العمل اجلماعي  
هبدف نقل وتبادل األفكار وادلعارف، وتشجيعهم على زيادة االحتكاك والتفاعل بعقد جلسات لتبادل سلتلف 
ادلعارف واخلربات، كما سبتلك البنوك مواقع إلكًتونية للتواصل مع سلتلف ادلتعاملُت ، وديتلك ادلوظفُت ادلهارات 

العالية واستعدادىم التام دلشاركة زمالئهم يف معارفهم، ولديهم تسهيالت تكنولوجية خاصة بتوزيع وتبادل 
، واليت تتعلق دبدى توفَت البنوك من إمكانات وبٌت ربتية زبتص يف تبادل وادلشاركة (بريد إلكًتوين)ادلعارف 
وىذا يدل بأن ادلؤسسات زلل الدراسة هتتم بالطرق والسبل الكفيلة لتسهيل ادلشاركة بادلعارف .بادلعارف

حيث تراوحت .واخلربات من أجل تشجيع روح التعاون اجلماعي على اإلبداع واالبتكار والتفوق على ادلنافسُت
 .(1.053- 0.700)وتراوحت االضلرافات ادلعيارية (3.94- 3.68)ادلتوسطات احلسابية ذلذا البعد ما بُت

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن بعد تطبيق ادلعرفة جاء بالًتتيب الرابع من حيث األمهية النسبية ادلعطاة لو من 
باضلراف معياري قدره  (3.545)قبل أفراد عينة البحث، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ب 

، ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول مرتفعة، أي أن ادلوظفون بصفة عامة يقرون بوجود (0.762)
 :عملية تطبيق ادلعرفة يف ىذه البنوك نظرا لالعتبارات التالية

سبنحهم البنوك احلرية يف تطبيق ادلعلومات وادلعارف اجلديدة؛ تعمل البنوك على : أجاب ادلوظفينبادلوافقة حول  
توظيف معارفهم وربويلها إىل خدمات جديدة؛ كما سبنحهم فرصة تطبيق معارفهم دون مراعاة النتائج؛ تتوفر 

البنوك على ادلستلزمات ادلادية والبشرية الالزمة لتطبيق ادلعرفة؛ وقيامها بتكرمي ادلوظفُت الذين يسهمون يف 
وىذا ما يفسر أن ادلؤسسات زلل الدراسة تعطي أمهية كبَتة لتطبيق ادلعرفة واليت . تبادل ادلعارف وتطبيقها

تؤدي إىل خلق القيمة من خالل عمليات اإلبداع وىو ما يساىم يف ربقيق ادليزة التنافسية للمؤسسات زلل 
- 3.44)حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية ذلذا البعد ما بُت.الدراسة من خالل أحسن تطبيق للمعرفة

 .(1.054- 0.810)وتراوحت االضلرافات ادلعيارية (3.65

وبناء على النتائج احملصل عليها من ربليل زلور إدارة ادلعرفة، يتضح بأن أفراد العينة موافقُت على مجيع عمليات إدارة 
وتأسيسا على ما تقدم، نستنتج أن تصورات ادلبحوثُت لبعد إدارة ادلعرفة بادلؤسسات زلل . ادلعرفة لكن بنسب سلتلفة
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الدراسة جاءت مرتفعة وفقا دلقياس الدراسة ، ىذه النتيجة تفسر بأنالبنوك زلل الدراسة تويل اىتماما كبَتا بتبٍت إدارة 
 .ادلعرفة

 تفريغ وتحليل إجابات أفراد عينة االستبيان حول محور التسويق الداخلي: ثانيا

    وذلك عن طريق حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لعبارات زلور التسويق الداخلي وادلوضح يف اجلدول 
 : التايل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن : (24)دول رقمج
 التسويق الداخلير عبارات محو

المتوسط البعد الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

األهمية 
النسبية 

اتجاهات 
اآلراء 

موافق  03 0.646 3.701التدريب  .1 
تطوير ادلهارات وادلعارف حيدث كعملية مستمرة يف  24

.البنك  
موافق  02 0.842 3.89

.خيصص البنك ادلوارد الكافية من أجل تدرييب 25 موافق  03 0.776 3.83 
يقوم البنك بإدارة الربنامج التدرييب للوصول إىل األىداف  26

.ادلرجوة  
موافق  04 0.837 3.79

حيرص البنك على تطوير مهارايت إلصلاز ادلشاريع  27
.مستقبلية  

موافق  05 0.894 3.69

يعمل البنك على إشراكي يف الندوات وادلؤسبرات والتدريب  28
.خارج الوطن  

زلايد  08 1.064 3.21

يقدم يل البنك الدعم لتطوير مهارايت ومعاريف من أجل  29
.ربقيق األىداف التنظيمية  

موافق  07 0.936 3.60

مت إحلاقي بعدد من الربامج التدريبية لصقل مهارايت  30
.كموظف  

موافق  06 0.880 3.69

.يقوم البنك بتدرييب كلما أضاف مناىج عمل جديدة 31 موافق  01 0.546 3.93 
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زلايد  05 0.939 3.357 التحفيز.2 

يرتبط دخلي والزيادات السنوية بشكل كبَت دبؤىاليت  32
.وأدائي  

زلايد  04 1.128 3.36

.أحصل على حوافز، عند تقدديي أفكار جديدة 33 زلايد  07 1.161 3.24 

يقدم البنك حوافز مادية ومعنوية تساعد على إصلاز العمل  34
.بفاعلية  

موافق  01 1.067 3.49

يقوم البنك بتقديري من خالل تقدمي احلوافز ادلعنوية  35
.كشهادات التقدير  

زلايد  06 1.072 3.30

يعترب البنك تلبية مطاليب ضرورة ال تقل أمهية عن تلبية  36
.مطالب العمالء  

زلايد  05 0.993 3.34

يقوم البنك بتقدمي مرتبات مناسبة مقارنة مع غَته من  37
.البنوك األخرى  

موافق  02 1.026 3.40

يعترب مستوى األداء و الكفاءة يف العمل ادلعيار األساسي  38
.  لتقدمي احلوافز يف البنك  

زلايد  03 1.023 3.38

موافق  04 0.746 3.564التمكين .3 

.يثق البنك يف مهارايت دلمارسة عملي بفعالية 39 موافق  01 0.689 3.93 

.لدي احلرية التامة يف التواصل مع االدارة العليا 40 موافق  03 0.925 3.58 
.أقوم بادلشاركة يف إزباذ القرارات ادلتعلقة بأعمال البنك 41 زلايد  06 1.018 3.34 
يتاح يل احلرية يف ربديد األسلوب ادلناسب إلصلاز  42

. أعمايل  
موافق  04 0.896 3.59

.أشعر دبرونة يف تطبيق التعليمات 43 موافق  02 0.832 3.63 
.يأخذ البنك أرائي ومقًتحايت بعُت االعتبار 44 زلايد  05 1.030 3.34 
موافق  02 0.513 3.791االتصال الداخلي .4 
موافق  02 0.776 3.93يقوم مسؤويل ادلباشر بإبالغي مسبقا بأي تغيَت يف أسلوب  45
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.العمل  
.ادلسؤولون يهتمون بأحوال عملنا، وادلشاكل اليت نواجهها 46 موافق  07 1.079 3.48 
يتاح يل حرية االتصال وتبادل ادلعلومات عرب سلتلف  47

. ادلستويات  
موافق  06 0.805 3.69

.أحصل على ادلعلومات اليت أحتاجها بسهولة يف البنك 48 موافق  05 0.771 3.73 
49 
 

يعمل البنك بإعالمنا حول التطورات اليت ربصل يف طبيعة 
.العمل  

موافق  03 0.656 3.89

.ينظر البنك للموظفُت على أهنم وسيلة لنقل ادلعلومات 50 موافق  04 0.819 3.75 
.ديكن يل مقابلة رئيسي يف العمل عند احلاجة 51 موافق  01 0.599 4.09 
التوجه نحو العمالء.5  موافق  01 0.499 4.033 
.أستمتع يف عملي أثناء خدمة العمالء 52 موافق  06 0.970 3.91 
أقدم اخلدمة للعمالء يف الوقت ادلناسب وبالشكل  53

.ادلطلوب  
موافق  04 0.834 4.01

.يسعى البنك لتحقيق رضا عمالئو 54 موافق  03 0.628 4.10 
.يعتمد البنك على آراء العمالء لتحسُت خدماتو 55 موافق   07 0.725 3.83 
.يبٍت البنك عالقات مستمرة مع عمالئو 56 موافق  05 0.643 3.94 
.حيتفظ البنك بكل ادلعلومات ادلتعلقة بعمالئو  57 موافق  02 0.567 4.21 

بشدة 
.اذلدف النهائي لوظيفيت ىو تلبية حاجات العمالء 58 موافق  01 0.641 4.24 

بشدة 
 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر

من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح أن أفراد العينة موافقُت على أهنا تقوم بالتدريب حيث جاء بالًتتيب الثالث ، و 
 وىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة 05 من 3.701بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي دلدى موافقتهم على ىذه العملية ب

وىي الفئة اليت تشَت إىل اخليار موافق يف أداة الدراسة ادلقابل  (4.19-3.40)من فئات مقياس ليكارت اخلماسي من
للمستوى ادلرتفع، كما يتضح من نتائج اجلدول أن ىناك إتساقا عاما يف حكم أفراد العينة على التدريب وباضلراف 

 .ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت بأن أفراد العينة موافقُت على أهنا تقوم بالتدريب. (0.646)معياري قدره 
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    وبناء على نتائج اجلدول ديكننا القول بأن أفراد العينة يقرون بوجود مستوى مرتفع من عمليةالتدريب ، نظرا للعبارات 
 :التالية

؛ خيصص البنك ادلوارد تطوير ادلهارات وادلعارف حيدث كعملية مستمرة يف البنكأجاب ادلوظفُت بادلوافقة حول  
الكافية للتدريب؛ يقوم البنك بإدارة الربنامج التدرييب للوصول إىل األىداف ادلرجوة؛ حيرص البنك على تطوير 

 .مهارايت إلصلاز ادلشاريع ادلستقبلية
كما أجاب ادلوظفُت باحلياد حول عبارة يعمل البنك على إشراكي يف الندوات وادلؤسبرات والتدريب خارج  

 . الوطن، وديكن أن يرجع ذلك إىل عدم إىتمام ادلوظفُت بالعبارة أو عدم الًتكيز فيها
يقدم يل البنك الدعم لتطوير مهارايت ومعاريف من أجل ربقيق "لعبارات التالية بادلوافقة حوالادلوظفُتأجاب  

يقوم البنك بتدرييب "، "مت إحلاقي بعدد من الربامج التدريبية لصقل مهارايت كموظف" ،"األىداف التنظيمية
 .كلما أضاف مناىج عمل جديدة

 حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية ذلذا البعد ما بتدريب ادلوظفُتوىذا ما يؤكد على أن البنوك زلل الدراسة هتتم 
، وىذا ما يفسر أن ادلؤسسات زلل الدراسة (1.064- 0.546 )وتراوحت االضلرافات ادلعيارية (3.93- 3.60)بُت

تعطي أمهية كبَتة لعملية التدريب سواء تعلق األمر باحتياجات ادلوظفُت أو الربامج التدريبية وىو ما يساىم يف تشجيع 
 .تبٍت التسويق الداخلي الذي يدعم مهارات األفراد ومعارفهم

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن بعد التحفيز جاء بالًتتيب األخَت من حيث األمهية النسبية ادلعطاة لو من قبل 
باضلراف معياري قدره  (3.357)أفراد عينة البحث، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ب

، ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول متوسطة، كما نالحظ من إجابات أفراد العينة على (0.939)
عبارات ىذا البعد أهنم أغلبهم زلايدون، واليت تشَت إىل أن ادلوظفُت يف البنوك يقرون بوجود مستوى متوسط لعامل 

 :التحفيز  بالبنوك نظرا لالعتبارات التالية

أحصل على حوافز، ؛ يرتبط دخلي والزيادات السنوية بشكل كبَت دبؤىاليت وأدائي:أجاب ادلوظفُت باحلياد حول 
يعترب ؛ يقوم البنك بتقديري من خالل تقدمي احلوافز ادلعنوية كشهادات التقدير؛ عند تقدديي أفكار جديدة

يعترب مستوى األداء و الكفاءة يف العمل ؛ البنك تلبية مطاليب ضرورة ال تقل أمهية عن تلبية مطالب العمالء
 .  ادلعيار األساسي لتقدمي احلوافز يف البنك
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يقوم البنك ؛ يقدم البنك حوافز مادية ومعنوية تساعد على إصلاز العمل بفاعلية: أجاب ادلوظفُت بادلوافقة حول 
 وىذا ما بُت لنا أن البنوك زلل الدراسة مطالبة .بتقدمي مرتبات مناسبة مقارنة مع غَته من البنوك األخرى

 حيث تراوحت ادلتوسطات .بإعادة النظر يف األمور ادلتعلقة باحلوافز ادلادية، وربقيق العدالة يف سياسات الًتقية
وىذا ما .(1.161- 0.993 )وتراوحت االضلرافات ادلعيارية (3.49- 3.24)احلسابية ذلذا البعد ما بُت

يفسر أن ادلؤسسات زلل الدراسةال تعطي إىتماما كبَتا لعملية التحفيز وىذا ما دلسناه من خالل ادلقابلة أن 
 .ادلوظفُت يطلبون إعادة ربيُت األجور نظرا للتحوالت االقتصادية واالجتماعية احلاصلة

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن عامل التمكُت جاء بالًتتيب الرابع من حيث األمهية النسبية ادلعطاة لو من 
باضلراف معياري قدره  (3.564)قبل أفراد عينة البحث، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ب 

، ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول مرتفعة، أي أن ادلوظفون بصفة عامة يقرون بوجود (0.746)
 :عامل التمكُت يف ىذه البنوك نظرا لالعتبارات التالية

أجاب ادلوظفُت بادلوافقة على أن البنوك تثق يف مهاراهتم وشلارسة أعماذلم بفعالية؛ كما لديهم احلرية التامة يف  
م، وأخذ  احلرية يف ربديد األسلوب ادلناسب إلصلاز أعمالوذلميتاح التواصل مع اإلدارة العليا، باإلضافة لذلك 

 .مقًتحاهتم بعُت اإلعتبار
أقوم بادلشاركة يف إزباذ القرارات ادلتعلقة بأعمال البنك؛  أشعر بادلرونة يف تطبيق :أجاب الباحثون باحلياد حول 

 . ال تويل إىتماما كبَتا لتبٍت أبعاد التمكُتوىذا ما يؤكد على أن البنوك زلل الدراسة.التعليمات

 حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية ذلذا البعد ما  كثَتا بعامل التمكُتهتتم ال وىذا ما يؤكد على أن البنوك زلل الدراسة 
وىو ما يفسر بأن ادلؤسسات زلل الدراسة .(1.030- 0.689 )وتراوحت االضلرافات ادلعيارية (3.93- 3.34)بُت

 .الزالت تعطي األوامر للموظفُت لتنفيذ سلتلف العمليات بالبنوك

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن عامل االتصال الداخلي جاء بالًتتيب الثاين من حيث األمهية النسبية ادلعطاة 
باضلراف معياري قدره  (3.791)لو من قبل أفراد عينة البحث، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ب 

، ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول مرتفعة، أي أن ادلوظفون بصفة عامة يقرون بوجود (0.513)
 :االتصال الداخلي يف ىذه البنوك نظرا لالعتبارات التالية
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أجاب ادلوظفُت بادلوافقة على أن البنوك تقوم بإبالغهم مسبقا بأي تغيَت يف أسلوب العمل؛ إىتمام ادلسؤولُت  
بأحول العمل وادلشاكل اليت نواجهها؛ حرية التواصل وتبادل ادلعلومات عرب سلتلف ادلستويات؛ احلصول على 

ادلعلومات بسهولة؛ إعالمهم بالتطورات اليت ربصل يف طبيعة العمل؛ كما ينظر ذلم على أهنم وسيلة لنقل 
فمن خالل إجابات ادلبحوثُت على األسئلة صلد أن البنوك .ادلعلومات؛ حرية مقابلة رئيسي يف العمل عند احلاجة

 .هتتم بالعالقات كثَتا مع ادلوظفُت وكذا حرية االتصاالت التبادلية مع ادلدير أو رؤساء ادلصاحل

كما نالحظ من خالل اجلدول السابق أن بعد التوجو ضلو العمالء جاء بالًتتيب األول من حيث األمهية النسبية 
باضلراف  (4.033)ادلعطاة لو من قبل أفراد عينة البحث، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ب 

، ووفقا دلقياس الدراسة فإن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول مرتفعة، أي أن ادلوظفون بصفة (0.499)معياري قدره 
 :عامة يقرون بأهنم يعملون من أجل إرضاء عمالئهم يف ىذه البنوك نظرا لالعتبارات التالية

االستمتاع يف العمل أثناء خدمة العمالء؛ تقدمي : اقر ادلوظفُت بوجود مستوى مرتفع حول إدراك البنوك حول  
اخلدمة للعمالء يف الوقت ادلناسب وبالشكل ادلطلوب؛ تسعى البنوك لتحقيق رضا عمالئها؛ تعتمد البنوك على 
آراء العمالء يف ربسُت خدماتو؛ تبٍت البنوك عالقات مستمرة مع عمالئها؛ كما ربتفظ بكل ادلعلومات ادلتعلقة 

وىذا ما يفسر بأن ادلؤسسات اخلدمية اذلدف األساسي ذلا . بعمالئها؛ الرغبة الشديدة يف تلبية حاجات العمالء
ىو تلبية حاجات ورغبات العمالء وزلاولة جلبهم واحملافظة عليهم خاصة يف ظل ادلنافسة احلادة اليت يشهدىا 

القطاع البنكي يف الوقت احلايل، لذلك صلد ىذا البعد يأخذ الًتتيب األول وىذا ما شهدناه خالل فًتة الدراسة 
 .ادليدانية بأن جل ادلوظفُت بالبنوك يهتمون بتقدمي اخلدمة اجليدة والسليمة للعميل يف الوقت ادلناسب

وتأسيسا على ما تقدم، نستنتج أن تصورات ادلبحوثُت لبعد التسويق الداخلي بادلؤسسات زلل الدراسة جاءت مرتفعة 
 .وفقا دلقياس الدراسة ، ىذه النتيجة تفسر بأن البنوك زلل الدراسة تويل اىتماما كبَتا  دلوظفيها

 

 

 إختبار فرضيات الدراسة: المبحث الثاني
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    بعد عرض وربليل سلتلف إجابات أفراد العينة حول احملاور الثالثة اليت تضمنها االستبيان وادلتعلقة دبحور اخلصائص 
الشخصية والوظيفية، زلور إدارة ادلعرفة وزلور التسويق الداخلي، يأيت ىذا ادلبحث كمحاولة دلعرفة كيف يساىم التسويق 

الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة دبجموعة من ادلؤسسات البنكية ، معتمدين يف ذلك على البيانات اليت مت ربليلها ومعاجلتها 
 وذلك باستخدام معامل االرتباط سبَتمان، SPSS V20إحصائيا باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .وربليل التباين ومعادلة خط االضلدار البسيط وادلتعدد

  واالرتباط الذاتي لمتغيرات الدراسة إختبار التوزيع الطبيعي:المطلب األول
 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة: الفرع األول

 نستخدم معامل اإللتواء والتفلطح للتأكد من ما إذا كانت متغَتات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، حبيث أن االلتواء جيب 
أما إذا كان معامل االلتواء . [3 - ، 3 ] بُت ا زلصور، أما معامل التفلطح فيكون [ 1-  ، 1]أن يكون زلصورا بُت 

ديكن توضيح نتائج ىذا االختبار يف .  [7 - ، 7 ] بُت ا زلصورفإن معامل التفلطح يكون [3 - ، 3 ] بُت ازلصور
 :اجلدول التايل

 معامل االلتواء ومعامل التفلطح لمتغيرات الدراسة: (25)جدول رقم

 معامل االلتواء المتغيرات
Skewness 

 معامل التفلطح
Kurtosis 

 3.898 -1.444 إكتساب ادلعرفة
 1.327 -1.036 زبزين ادلعرفة
 2.315 -1.392 ادلشاركة بادلعرفة

 -0.264 -0.795  تطبيق ادلعرفة 
 1.074 -1.070 إدارة المعرفة

 0.226 -0.778 التدريب والتطوير
 -0.347 -0.713 التحفيز
 0.357 -0.731 التمكُت

 0.682 -0.445 اإلتصال الداخلي
 2.127 -0.963 التوجو ضلو العمالء
 -0.078 -0.642 التسويق الداخلي

 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر
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وىي ضمن اجملال  (-0.445 ،-1.444)من خالل اجلدول التايل يتضح أن معامالت االلتواء زلصورة بُت 
؛ و منو فمتغَتات الدراسة زبضع للتوزيع الطبيعي؛ ونتأكد من ذلك أيضا من خالل معامالت التفلطح [-1،1]ادلقبول

 . [3 - ، 3] وىي أيضا ضمن اجملال ادلقبول  (3.898، 0.347-)اليت صلدىا زلصورة بُت
 

 االرتباط لدى متغيرات الدراسة: الفرع الثاني

ونعٍت  بو عدم وجود إرتباط عايل بُت ادلتغَتات ادلستقلة، ألن وجود عالقات ارتباط ديكن أن : االرتباط الذاتي: أوال
يسبب مشكلة التعدد اخلطي بُت ادلتغَتات باعتبار تأثر أبعاد التسويق الداخلي ببعضها البعض، ويؤثر على كيفية شرح 

ويتم التأكد من ذلك باستخدام معامل تضخم التباين مع عدم مراعاة ذباوز . العالقة بُت ادلتغَتات ادلستقلة وادلتغَت التابع
، وذلك لكل متغَت من ادلتغَتات 0.1، واستخدام قيمة اختبار التباين ادلسموح مع مراعاة أن تكون أكرب من 10قيمتو 

 .ادلستقلة، واجلدول التايل يبُت النتائج ادلتحصل عليها

 إختبار معامل التضخم والتباين المسموح به: (26)جدول رقم 

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة

 0.318 3.144التدريب والتطوير 
 0.286 3.493التحفيز 
 0.428 2.334التمكين 

 0.320 3.125اإلتصال الداخلي 
 0.650 1.538التوجه نحو العمالء 

 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر

 10وىي أقل من  (3.493- 1.538)   إستنادا إىل اجلدول السابق يتضح أن قيم معامل التضخم كانت زلصورة بُت
 وىو 0.1وىي أكرب من  (0.650- 0.286)جلميع ادلتغَتات، أما فيما خيص قيم التباين ادلسموح فكانت زلصورة بُت

 .ويعد ىذا مؤشر على عدم وجود إرتباط بُت ادلتغَتات ادلستقلة، شلا يعٍت عدم وجود ارتباط ذايت بُت ادلتغَتات. مقبول

لدراسة طبيعة العالقة بُت متغَتات الدراسة يف إختبار الفرضيات إستخدمنا : طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة:ثانيا
 :، حيث كانت مصفوفة االرتباط بُت متغَتات الدراسة كما ىي موضحة يف اجلدول التايلSpearmanمعامل االرتباط 

 مصفوفة االرتباط بين أبعاد التسويق الداخلي مع عمليات إدارة المعرفة: (27)دول رقم ج
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 إدارة
المعرفة 

تطبيق 
المعرفة 

المشاركة 
بالمعرفة 

تخزين 
المعرفة 

اكتساب 
المعرفة 

األبعاد االحصائيات 

معامل االرتباط  0.722 **0.705 **0.636 0.694 **0.775
سبيرمان 

التدريب 

مستوى الداللة  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
معامل االرتباط  **0.536 0.656 **0.698 **0,766 **0,822

سبيرمان 
التحفيز 

مستوى الداللة  0.000 0.000 0.000 0,000 0,000
معامل االرتباط  **0.514 **0.546 0.477 0,615 **0,630

سبيرمان 
التمكين 

مستوى الداللة  0.000 0.000 0.000 0,000 0,000
معامل االرتباط  **0,620 **0,696 **0,618 **0,716 **0,677

سبيرمان 
االتصال 
الداخلي 

مستوى الداللة  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
معامل االرتباط  **0,488 **0,509 **0,519 **0,448 **0,529

سبيرمان 
التوجه 

نحو 
العمالء  مستوى الداللة  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

معامل االرتباط  **0,705 **0,739 **0,698 **0,791 **0.823
سبيرمان 

التسويق 
الداخلي 

مستوى الداللة  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر

    من خالل النتائج ادلوضحة يف مصفوفة عالقة االرتباط بُت متغَتات الدراسة يتضح بأنو توجد عالقة إرتباط قوية 
 ، 0.000عند مستوى الداللة  (0.823)وإجيابية بُت التسويق الداخلي وإدارة ادلعرفة، حيث بلغت قيمة االرتباط 

 . وىذا يؤكد أن التسويق الداخلي يساىم يف تعزيز إدارة ادلعرفة بادلؤسسات زلل الدراسة

   كما يتضح كذلك بأنو من بُت أبعاد التسويق الداخلي صلد التحفيز إحتل ادلرتبة األوىل من حيث عالقتو بتعزيز إدارة 
عند مستوى الداللة  (0.822)ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
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وإحتل التدريب ادلرتبة الثانية  من حيث عالقتو بتعزيز إدارة ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو حيث .0.000
وإحتل االتصال الداخلي ادلرتبة الثالثة  من حيث .0.000عند مستوى الداللة (0.775)بلغت قيمة معامل االرتباط 

عند مستوى (0.677)عالقتو بتعزيز إدارة ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
وإحتل التمكُت ادلرتبة الرابعة  من حيث عالقتو بتعزيز إدارة ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو .0.000الداللة 

وإحتل التوجو ضلو العمالء ادلرتبة اخلامسة  .0.000عند مستوى الداللة (0.630)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
عند (0.529)من حيث عالقتو بتعزيز إدارة ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

 .0.000مستوى الداللة 

 نتائج فرضيات الدراسة: المطلب الثاني

 . الختبار الفرضياتمت استخدام نتائج ربليل التباين لالضلدار للتأكد من صالحية النموذج

 إختبار الفرضية الرئيسية: الفرع األول

التدريب : يساىم التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة من خالل" الختبار الفرضية الرئيسية األوىل اليت تنص على أنو 
، وديكن توضيح   "0.05عند مستوى الداللة .والتطوير، التحفيز، التمكُت، االتصال الداخلي، التوجو ضلو العمالء

: نتائج التحليل يف اجلدول ادلوايل

 

 

 

االنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية   خط نتائج تحليل تباين : (28)دول رقم ج

مجموع مصدر التباين 
المربعات 

متوسط درجة الحرية 
المربعات 

 F قيمة 
المحسوبة 

مستوى 
 Fالداللة

0,000 55,556 4,421 5 22,103االنحدار 
* 

 080, 74 5,888الخطا 
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 79 27,991 االجمالي

 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر0.05االرتباط دال عند مستوى *

 R2=0.790) )معامل التحديد 

 (R =0.889)معامل االرتباط 

 
 Fمن خالل النتائج الواردة يف اجلدول  يتبُت ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية؛ حيث بلغت قيمة 

؛ و يتضح من اجلدول أيضا أن 0.05لداللة ا و ىي اقل من مستوى 0.000 و بقيمة احتمالية 55,556احملسوبة 
من التباين يف ادلتغَت % 79فسر ما مقداره يادلتغَت ادلستقل بشكلو اإلمجايل و ىو التسويق الداخلي يف ىذا النموذج 

ن ىناك اثر ذو داللة إحصائية للتسويق أ ادلعرفة وىي قوة تفسَتية مرتفعة نسبيا شلا يدل على إدارةالتابع ادلتمثل يف 
حيث ؛ % 88.9 إىل قوة العالقة بُت ادلتغَتين وىي R ادلعرفة، وكذلك تشَت قيمة معامل االرتباط إدارةالداخلي يف 

و بالتايل نرفض  من التغَتات احلاصلة يف إدارة ادلعرفة % 79يفسر ادلتغَت ادلستقل وىو التسويق الداخلي ما نسبتو
".   المعرفةإدارةيساهم التسويق الداخلي في تعزيز " الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية  البديلة و ىي

 اختبار الفرضيات الفرعية: الفرع الثاني
التدريب ، التحفيز، التمكُت، االتصال الداخلي، التوجو ضلو )مت استخدام االضلدار ادلتعدد الختبار اثر ادلتغَتات ادلستقلة 

 .إدارة ادلعرفةعلى  (العمالء
الفرضيات الفرعية نتائج تحليل تباين  خط االنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار : (29)دول رقم ج

 tقيمة Betaالخطأ المعياري  Aالمتغيرات المستقلة 
المحسوبة 

 مستوى الداللة
 0,000 4,029 0,381 0,087 0,351 التدريب 

 0,002 3,276 0,326 0,063 0,207 التحفيز

 0,867 0,168 0,014 0,065 0,011 التمكين

 0,670 0,428 0,040 0,109 0,047 االتصال الداخلي

 0,000 4,023 0,266 0,079 0,317 التوجه نحو العمالء
 SPSS V20من إعداد الباحثة إعتمادا على سلرجات: المصدر

 

 "مساهمة التدريب في تعزيز إدارة المعرفة: "الفرضية األولى: أوال
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دبستوى  (4,029)بلغت  (التدريب) على فرضيات ميل خط االضلدار للمتغَت ادلستقل األول t      إن نتيجة إختبار 
 نقبل الفرضية األولى وبذلك يمكن القول بأن ، وعليو(0.05)، وىي أقل من مستوى الداللة ادلعتمد(0.000)داللة 

 ".التدريب يساهم في تعزيز إدارة المعرفة"

 "مساهمة التحفيز في تعزيز إدارة المعرفة: "الفرضية الثانية:ثانيا

دبستوى داللة  (3,276)بلغت  (التحفيز) على فرضيات ميل خط االضلدار للمتغَت ادلستقل الثاين t     إن نتيجة إختبار 

 نقبل الفرضية الثانية وبذلك يمكن القول بأن ، وعليو(0.05)، وىي أقل من مستوى الداللة ادلعتمد(0,002)
 ".التحفيز يساهم في تعزيز إدارة المعرفة"

 "مساهمة التمكين في تعزيز إدارة المعرفة: "الفرضية الثالثة: ثالثا

دبستوى  (0,168)بلغت  (التمكُت) على فرضيات ميل خط االضلدار للمتغَت ادلستقل الثالث t     إن نتيجة إختبار 

 نرفض الفرضية الثالثة وبذلك يمكن القول بأن ، وعليو(0.05)، وىي أكرب من مستوى الداللة ادلعتمد(0,867)داللة 
 ".التمكين ال يساهم في تعزيز إدارة المعرفة"

 "مساهمة االتصال الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة: "الفرضية الرابعة: رابعا

( 0,428)بلغت  (االتصال الداخلي) على فرضيات ميل خط االضلدار للمتغَت ادلستقل الرابع t     إن نتيجة اختبار 

 نرفض الفرضية الرابعة وبذلك يمكن ، وعليو(0.05)، وىي أكرب من مستوى الداللة ادلعتمد(0,670)دبستوى داللة 
 ".االتصال الداخلي ال يساهم في تعزيز إدارة المعرفة"القول بأن 

 

 

 "مساهمة التوجه نحو العمالء في تعزيز إدارة المعرفة: "الفرضية الخامسة: خامسا

بلغت  (التوجو ضلو العمالء ) على فرضيات ميل خط االضلدار للمتغَت ادلستقل اخلامس t     إن نتيجة إختبار 
 نقبل الفرضية الخامسة ، وعليو(0.05)، وىي أقل من مستوى الداللة ادلعتمد(0,000)دبستوى داللة  (4,023)

 ".التوجه نحو العمالء يساهم في تعزيز إدارة المعرفة"وبذلك يمكن القول بأن 
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 تفسير نتائج الدراسة: المبحث الثالث

       ركزت ىذه الدراسة على مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة، وذلك من خالل اختبار مسامهة كل من 
التدريب، التحفيز، التمكُت، االتصال الداخلي، التوجو ضلو العمالء يف تعزيز إدارة ادلعرفة، حبيث مت إختبار ىذا األخَت 

 .إكتساب ادلعرفة، زبزين ادلعرفة، ادلشاركة بادلعرفة، تطبيق ادلعرفة: من خالل عملياتو ادلتمثلة يف 
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   وسيتم خالل ىذا ادلبحث تفسَت نتائج الدراسة اليت طبقت على رلموعة من ادلؤسسات لوالية بسكرة، وادلتمثلة يف 
كل من القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، بنك اخلليج اجلزائر والبنك اخلارجي 

 .اجلزائري

 تفسير نتائج مساهمة التدريب في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب األول

   بناء على ما سبق، يف إختبار فرضيات الدراسة من خالل االستبيان وادلقابلة، مت تأكيد صحة الفرضية الفرعية األوىل 
 ".يساهم التدريب في تعزيز إدارة المعرفة "ادلتعلقة دبسامهة التدريب يف تعزيز إدارة ادلعرفة، أي

التدريب يزيد من مهارات ومعارف ادلوظفُت، يف حل ادلشكالت وإحداث شلا يعٍت بأن نتائج الفرضية األوىل تشَت إىل أن
ادلهارات فيما يتعلق بتحسُت  يف التدريب يساىم يف زيادة وربسُت فاالستثمار. التغيَتات الالزمة يف العمليات ادليدانية
 بأن االستثمار يف التدريب ديكن أن جيعل ادلوظفُت Tzafrirوىذا ما أكده.جودة اخلدمات والرضا ووالء ادلوظفُت

 (Del Vall I.D et al, 2009, p395).يشعرون بالدين اذباه ادلؤسسة

ادلؤسسة اليت تعتمد لذا ينبغي على كل مؤسسة أن تربمج خطط تدريبية تتناسب مع متطلبات وحاجات ادلوظفُت، ألن 
على التدريب كنشاط ىام سبيل شيئا فشيئا إىل أن تكون ذات ميزة تنافسية تقوم على ادلعرفة سواء إكتساهبا من البيئة 

ان   وىي النتيجة اليت توصل ذلا الباحث(183، ص2013بلقوم فريد، ). اخلارجية أو توليدىا من داخل ادلؤسسة
Papasolmou &Vrontis بأن تعزيز قدرة ادلؤسسة على ربقيق أىدافها يتم بتدريب ادلوظفُت ليس فقط من أجل

 تطويرف(Papasolomou I &Vrontis D, 2006, p47).احلصول على ادلعرفة، بل لتغيَت ادلواقف والسلوكيات
 .(Ismail W,& Sheriff N.M, 2017, p89).  ناتج عن االستثمار االسًتاتيجي يف تدريب ادلوظفُتادلؤسسات

    إن تدريب ادلوظفُت والذي يعد أحد أبعاد التسويق الداخلي يهدف إىل ربسُت كفاءات ادلوظفُت يف أداء العمل 
وىو ما أكده .باستمرار، وىو ما يعٍت البحث باستمرار عن ادلعرفة اجلديدة من إكتساب وخزن وادلشاركة بادلعرفة وتوظيفها

، لالىتمام بالعمالء عليك أوال أن هتتم  أن صلاح البنك يعتمد على الفلسفة التاليةPapasolmou &Vrontisكل من
أقطي جوىرة، ).دبن يهتم بالعمالء، فادلوظفون الراضون يقدمون خدمات ذات قيمة أعلى وىو ما خيلق الرضا لدى العمالء

 (250، 168، ص 2014
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  وبناء على ما جاء يف ادلقابلة يتضح بأنو توجد عالقة بُت التدريب وإدارة ادلعرفة يف كل البنوك ادلدروسة، وىذا ألهنم 
ربسُت كفاءات شلا يعٍت بأن كل البنوك يدعمون ويشجعون ىذه العملية، والذي بدوره يؤدي إىل . طبقوا برنامج التدريب

العالقة بُت التدريب و إدارة Peter Sengeيوضح، وخبصوص ذلك وربقيق التميز يف أداء اخلدمات ادلصرفية ادلوظفُت
ديكن الوصول - التدريب يف ادلؤسسات يعٍت االختبار ادلستمر للخربة ، وربويل تلك اخلربة إىل معرفة : "ادلعرفة يف القول

 (Karimi P.M et al, 2011, p709)."إليها من قبل ادلؤسسة بأكملها 

 تفسير نتائج مساهمة التحفيز في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب الثاني

   بناء على ما سبق، يف إختبار فرضيات الدراسة من خالل االستبيان وادلقابلة، مت تأكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية 
 ".يساهم التحفيز في تعزيز إدارة المعرفة "ادلتعلقة دبسامهة التحفيز يف تعزيز إدارة ادلعرفة، أي

وتشجع ادلوظفُت داخل ادلؤسسة من ادلؤثرات األساسية اليت تساىم حفيزالت تشَت إىل أنالثانيةشلا يعٍت بأن نتائج الفرضية 
 Quigly etوىو ما أشار لو .، وذلك من خالل خلق الرغبة لديهم يف تقدمي األفضلعلى خلق وتوليد ادلعارف اجلديدة

alبلقوم فريد، ).بأن ادلوظف الذي ديلك قدرة كبَتة للتعلم، قد خيفق يف إكتساب ادلعرفة إذا نقص أو غاب عنصر التحفيز
 (197، ص2013

ن أن تكون ناجحة إذا كان ادلوظفُت ديتلكون بأن ادلؤسسات العادلية ديكWagar   فالنتيجة اليت توصل ذلا الباحث
مهارات عالية مع ربفيزات مثالية، وأن القوى العاملة الراضية ديكن أن تؤدي إىل ربقيق منتجات جديدة بأسعار 

لذا فإذا أرادت ادلؤسسة أن ربرك ادلوظفُت، عليها باستخدام التحفيز (SallyY.A , 2016, p128). منخفضة
وادلكافآت على أدائهم ادلتميز ، ومن ىنا تزداد أمهية التسويق الداخلي ألنو يهدف إىل جعل ادلوظفُت أكثر ربفيزا ورغبة 

 بأن التسويق Berry et al،وىو ما أشار لو (30، ص2009سهام موسى دربايل، )يف تقدمي أفضل ادلنتجات واخلدمات
الداخلي وسيلة لتلبية احتياجات ادلوظفُت، والسبب يف ذلك ىو أن ادلؤسسة سوق، وىناك حاجة إلشباع رغبات العمالء 

 (Mishra T& Sinha S, 2014, p673).الداخليُت

عن WatsonWyattا أجرتوإىل دراسةPing Chang.C & Chen Chang.W توصل الباحثان يف اآلونة األخَتة
.  بسبب رواتب غَت مرضيةالوظيفة عن يتنازلون من ادلوظفُت % 58قيقا عادليا يف مجيع أضلاء العامل، وجدت أن تح

 من ادلوظفُت %44 من ادلوظفُت يتنازلون عن العمل بسبب عدم رضاىم عن نظام اإلدارة ونقص فرص الًتقية ؛ 48%
 من ادلوظفُت يتنازلون عن %24الرفاىية ؛  عدم  من ادلوظفُت يتنازلون عن % 37يتنازلون عن نقص التدريب الكايف ؛ 
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لذلك ، من أجل احلفاظ .  من ادلوظفُت يتنازلون عن الصراع مع ادلديرين أو الزمالء%23العمل بسبب بيئة العمل ؛ و 
إىل جانب منح ادلرتبات، جيب أن تشمل ادلكافآت . على ادلوظفُت ذوي ادلواىب ، من الضروري تقدمي مكافآت شاملة

 ,Ping Chang.C & Chen Chang.W, 2008).أيًضا ادلكافآت غَت ادلالية مثل التدريب والتطوير وفرص الًتقية

p164)  

  وبناء على ما جاء يف ادلقابلة يتضح بأنو توجد عالقة بُت التحفيز وإدارة ادلعرفة يف كل البنوك ادلدروسة، وىذا ألهنم 
يعٍت كل البنوك تقريبا تشجع ادلوظفُت باستخدام أسلوب احلوافز وادلكافآت . (ادلعنوي، وادلادي)يطبقوا التحفيز بشكليو 

يساىم ذلك يف زيادة مواىب ادلوظفُت ويشجعهم على تطبيق إما بصورة مادية أو عن طريق الًتقية دلناصب أعلى، شلا
 أنو من أجل ربقيق رضا العمالء من Lings & Greenlyأوصى كل من وخبصوص ذلك أفضل ادلعارف وادلهارات،

 (LingsI.N& Greenly G.E, 2005, p10) .الضروري تشجيع وربفيز ادلوظفُت

وىو ما أشار لو  ،  التحفيز رلموعة من األنشطة خاصة إرضاء ادلوظفُت من خالل ىو التسويق الداخلي فاذلدف من
Berry et al بأن التسويق الداخلي وسيلة لتلبية احتياجات ادلوظفُت، والسبب يف ذلك ىو أن ادلؤسسة سوق، وىناك 

  (Mishra T& Sinha S, 2014, p673).حاجة إلشباع رغبات العمالء الداخليُت

 تفسير نتائج مساهمة التمكين في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب الثالث

   بناء على ما سبق، يف اختبار فرضيات الدراسة من خالل االستبيان وادلقابلة، مت نفي الفرضية الفرعية الثالثة ادلتعلقة 
 ".ال يساهم التمكين في تعزيز إدارة المعرفة "دبسامهة التمكُت يف تعزيز إدارة ادلعرفة، أي

حرية يف ازباذ القرارات، واليت تساعد على     وبناء على ذلك تشَت نتائج الفرضية إىل أن التمكُت وكل ما يتعلق بو من 
 & Berryلذلك يؤكد الباحثان.  مل يساىم يف تعزيز إدارة ادلعرفة بادلؤسسات زلل الدراسةإرضاء ادلوظفُت

Parasuraman أن سبكُت ادلوظفُت جيب أن يكون الصفة األساسية يف تطبيق التسويق الداخلي بالنسبة للمؤسسات
فرص إلزدىار ادلواىب والقدرات والكفاءات اللكي خيلق( 28، 27، ص2009سهام موسى دربايل،  )اخلدمية
أن Greer & Melvinوىو ما توصل لو الباحثان (Harandi M.J & Motlagh A.N, 2014, p222).الفكرية

 أنفسهم وأيضا إلجياد حلول دلشاكلهم يف  من ربسُت مهاراهتم وقدراهتم وتغيَتينالتمكُت ىو العملية اليت سبكن ادلوظف
  (Alshurideh M et al, 2015, p141).الوقت ادلناسب
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فكلما يشعر ادلوظفون بأهنم يتمتعون بقدر أكرب من االستقاللية وأن أنشطتهم أكثر فعالية ديكنهم تطبيق حاالت جديدة 
على ادلؤسسات أن تطبق Melhem، وىو ما أوصى بو الباحث  (Salajeghe S et al, 2013, p248)يف ادلؤسسة 

ضلهم االستقالل الذايت حلل متنح ادلوظفُت مزيدا من القوة والسلطة يف أداء الوظائف الفردية، وألهنا متالتمكُت سياسة 
 (Hasaballah A.H.A et al, 2014, p2367). ادلتعلقة بعملهماإلجراءاتمجيع 

وبناء على ما جاء يف ادلقابلة يتضح بأنو ال توجد عالقة بُت التمكُت وإدارة ادلعرفة يف كل البنوك ادلدروسة، وىذا ألهنم ال 
فمن وجهة نظر عينة من ادلبحوثُت فإهنم ال ديكنهم التصرف يف أعماذلم أو ازباذ قراراهتم .يطبقوا إسًتاتيجية التمكُت

بدون الرجوع إىل ادلسؤول ادلباشر، أي جيب دائما إتباع تعليماتو وأوامره، وىذا عائق بالنسبة ذلم شلا جيعلهمغَت راضيُت 
عن اخلدمة ادلقدمة نتيجة البَتوقراطية، وىذا ما خيفض من معنوياهتم ويوجد ذلم شعور بعدم اإلقبال على العمل يف بعض 

لذا وجب إعادة النظر يف ىذا البعد، وما لو من تأثَتاتعلى مشاعر .األحيان شلا يؤدي إىل ارتفاع معدالت الغياب
 .      وأحاسيس ادلوظفُت وبالتايل على أداء ادلؤسسة

 تفسير نتائج مساهمة االتصال الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب الرابع

بناء على ما سبق، يف اختبار فرضيات الدراسة من خالل االستبيان وادلقابلة، مت نفي الفرضية الفرعية الرابعة ادلتعلقة 
 ".ال يساهم االتصال الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة "دبسامهة االتصال الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة، أي

رلمل النشاطات واألعمال الساعية إلحداث وخلق عالقات مستمرة بُت     لذلك فإن نتائج ىذه الفرضية تشَت بأن 
شلا يعٍت بأن ادلؤسسات .أعضاء ادلؤسسة، وبينهم وبُت العمالء مل تساىم يف تعزيز إدارة ادلعرفة لدى أفراد عينة الدراسة

 .  زلل الدراسة مل توظف جيدا مفهوم التسويق الداخلي من خالل االتصال الداخلي

شرح أكثر مشوال للتسويق الداخلي من خالل استخدام االتصال Rafiq & Ahmedويف اإلطار نفسو، حاول كل من 
الداخلي كإطار ثقايف وأداة لتحقيق ادلوائمة اإلسًتاتيجية مع بناء كفاءة خدمة العمالء، ويعكس ذلك أمهية االتصال 

 ,Ferdous A.S, 2008).الداخلي يف تفعيل مفاىيم أنشطة التسويق الداخلي وربقيق النجاح التنظيمي الفعال

p225)ويقصد بذلك أن التسويق (91، ص 2014أقطي جوىرة، ).إذن فهو عامل خلق الوعي والفهم بُت ادلوظفُت
 من خالل إنشاء مناخ ادلعلومة (41، ص2010زلجويب زلمد األخضر، ) الداخلي لن يكون فعاال إال باالتصال الداخلي

 Wambugu).ففي ادلؤسسات اخلدمية االتصاالت مع ادلوظف قد تكون أكثر أمهية من االتصال بالعمالء. ادلفتوحة

L, 2015, p59) 
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بأن الشركات ادلتعددة اجلنسيات تعمل كثَتا لالستثمار يف االتصاالت الداخلية، إىل Lacovoneحبيث توصل الباحث
اجلانب االجتماع التقليدي، وورش العمل، كما توصل الباحث إىل وجود فائدة كبَتة من إستخدام شبكة االنًتانات، 

 اليت أطلقت إتصال Ciscoويستدل على كل ذلك بشركة . البوابة االلكًتونية، الفيديو والرسائل االخبارية االلكًتونية
Cisco للموظف الذي يوفر معلومات عن كل موظف لدى الشركة، لتصبح أداة عمل حقيقية تساىم يف تقييمو 

 (.     325، ص2016عبود سعاد، )-.وكالة بسكرة-وىو ما قام بو بنك التنمية احمللية. وتطويره باستمرار

وبناء على ما جاء يف ادلقابلة يتضح بأنو ال توجد عالقة بُت االتصال الداخلي وإدارة ادلعرفة يف معظم البنوك ادلدروسة، 
وىذا نتيجة عدم الفهم اجليد للمفهوم من وجهة نظر عينة من ادلبحوثُت، كما أهنم ال يفكرون يف تبٍت ثقافة ادلشاركة 

خوفا من حدوث الصراعات، وديكن إرجاع ذلك إىل أسباب تنظيمية كعدم اىتمام ادلؤسسة بتشجيع االتصال 
لذا جيب على ادلؤسسات أن تويل اىتمامها بالتواصل مع وبُت ادلوظفُت لتحسُت مهامهم، وذلك بتوفَت .الداخلي

إسًتاتيجيات فعالة لنقل ادلعرفة وادلعلومات عن طريق استخدام أساليب سلتلفة مثل جلسات النقاش والعمل 
وىذا يتطلب تبٍت االتصال الداخلي كفلسفة (Alshurideh M & El Samen A.A, 2012, p86)اجلماعي،

 .  جوىرية دلا لو من دور يف تعزيز معارف وكفاءات ادلوظفُت

 تفسير نتائج مساهمة التوجه نحو العمالء في تعزيز إدارة المعرفة: المطلب الخامس

   بناء على ما سبق، يف اختبار فرضيات الدراسة من خالل االستبيان وادلقابلة، مت تأكيد صحة الفرضية الفرعية اخلامسة 
 ".يساهم التوجه نحو العمالء في تعزيز إدارة المعرفة "ادلتعلقة دبسامهة التوجو ضلو العمالء يف تعزيز إدارة ادلعرفة، أي

 ؤسسةتلبية احتياجات العمالء الداخليُت، سيكون وضع امله عندما يتم تشَت إىل أناخلامسةشلا يعٍت بأن نتائج الفرضية 
توليد معلومات عن السوق، وذلك من خالل .، شلا يساىم يف تعزيز إدارة ادلعرفةأفضل لتقدمي اخلدمات للعمالء اخلارجيُت

، وادلنافسُت ونشرىا يف مجيع أضلاء (الداخليُت، واخلارجيُت)حول احتياجات وتفضيالت العمالء 
أيضا ديكن السلوك ادلوجو ضلو العمالء من بناء عالقات (T.Mavondon.F & Conduit J, 2001 p12).ادلؤسسة

 ,Mokhtaran M & Komeilian B).جيدة وطويلة ادلدى بُت ادلوظفُت والعمالء ومن مث ربسُت أداء ادلؤسسة

2016, p53) فعندما يتم إتباع منهج التوجو ضلو العمالء ىناك إحتمال ألداء أعلى وتسليم خدمات ذات جودة من 
 (Nwora N.G& Uzoamaka O.E, 2017, p217). قبل ادلوظفُت
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 واليت تعتمد على طريقة أداء ن مبيعات البنوك تركز بشكل أكرب على ادلنتجات غَت ادللموسةأYang & Wan ويرى
كما أنو ديكن للبنوك من ربسُت جودة خدماهتا من خالل معرفة ادلوظفُت حول . ادلوظف للخدمة ومدى سبيزه يف ذلك

تعزز من والء  (من العميل)فجذب ادلعرفة اخلارجية يف البنك . تفضيالت العمالء وبالتايل تتمكن من ربسُت أدائها
أقطي جوىرة، ). العميل من خالل اكتشاف وتسجيل اىتماماتو وبالتايل يتمكن البنك من تقدمي خدمات خاصة بو

 (249، ص 2014

  وبناء على ما جاء يف ادلقابلة يتضح بأنو توجد عالقة بُت التوجو ضلو العمالء وإدارة ادلعرفة يف كل البنوك ادلدروسة، 
شلا يعٍت بأن كل البنوك زلل الدراسة أصبحت . وىذا ألهنا مؤسسات خدمية ىدفها األول واألخَت ىو ربقيق رضا العمالء

تتنافس على جذب أكرب عدد من العمالء والسعي لتوسيع حصتهم من السوق ادلصريف وإيصال خدماهتم إىل كافة 
وىو ما أكد عليو .(ادلوظفُت)من خالل تلبية احتياجات العمالء الداخليُت ادلناطق اليت ربتاج إليها، وال يتحقق ىذا إال 

إىل أن ادلوظف اخلدمي ىو ادلورد احملوري يف قطاع اخلدمات ، كما أنو ادلسوق األول Hwang & Chiالباحثان  
للخدمات ادلميزة للعميل، لذلك فإن على إدارة البنوك أن تتبٌت التسويق الداخلي باعتباره فلسفة موجهة خلدمة العميل 

فكلما اىتمت ادلؤسسة بادلوظفُت (250، ص 2014أقطي جوىرة، ). الداخلي للتمكن من ربقيق رضا العميل اخلارجي
 .ألداء أعلى وتسليم اخلدمات ذات جودة كان اوقامت بتلبية حاجاهتم ورغباهتم

الفرضية األوىل، الفرضية الثانية، الفرضية )وانطالقا شلا سبق، يتضح بأنو يف ىذه الدراسة مت إثبات ثالثة فرضيات وىي 
، وبذلك ديكننا القول بأنو ىناك قبول جزئي إلشكالية (الفرضية الثالثة والفرضية الرابعة)، كما مت نفي الفرضيتُت (اخلامسة

مساهمة التسويق الداخلي "أي . الدراسة، ألن بعضها ينفي منوذج الدراسة، وبالتايل العالقة تؤول إىل الفرضية اإلجيابية
 "في تعزيز إدارة المعرفة

 

 

 للميزة التنافسية يف السوق العادلية تاحقد مت االعًتاف بشكل متزايد باالستثمار يف ادلوظفُت ودورىم كمف
 & Spodarczyk E مع ما توصل إليو الباحثان وىي النتيجة اليت تتوافق،(Caldwell C et al, 2015, p05)اليوم

Szelqgowska-Rudzka K بأن التسويق الداخلي أحد العوامل اليت تركز على ادلوظفُت كأصول ىامة بالنسبة
-Spodarczyk E& Szelqgowska).للمؤسسة واليت تعترب مشاركتهم أنشطة ضرورية يف تنفيذ إدارة ادلعرفة

Rudzka K, 2008, p313) 
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خالصة الفصل 

      ىدف ىذا الفصل لإلجابة عن إشكالية الدراسة من اجلانب التطبيقي، من خالل إسقاط النموذج ادلعتمد على 
رلموعة من ادلؤسسات، وادلتمثلة يف كل من القرض الشعيب اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، 

 . موظف80بنك اخلليج اجلزائر والبنك اخلارجي اجلزائري، من خالل توزيع االستبانة على ادلوظفُت والذي قدر عددىم 
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وعلى ضوء ذلك مت ربليل واختبار فرضيات الدراسة حبيث مت قبول الفرضية األوىل والثانية واخلامسة وادلتمثلة يف مسامهة 
التدريب والتطوير، التحفيز، التوجو ضلو العمالء يف تعزيز إدارة ادلعرفة، يف حُت مت رفض الفرضيات األخرى وادلتمثلة يف 

وبناء على تلك النتائج مت قبول جزئي إلشكالية . مسامهة كل من التمكُت، االتصال الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة
 .الدراسة
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تعزيز وتقوية يتبني لنا من دراسة مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة، األمهية اليت توليها ىذه األخرية يف 
لذا .اخلربات والقدرات اجلوىرية للعمل، كما يساعد يف تسريع أنشطة اإلبداع واالبتكار وحتويل الفكرة اجلديدة إىل السوق

 . إىل بناء موقعها يف السوق من خالل حتسني نظام إدارة ادلعرفةادلؤسسةجيب أن هتدف 

(Spodarczyk E&Szelqgowska-Rudzka K, 2008, p317) 

وللقيام . فمن أجل جعل إدارة ادلعرفة ظاىرة دائمة جيب أن يكون ىدفها واضحا بشكل جيد بالنسبة لإلدارة العليا
بذلك،  على ادلؤسسة تغيري النظرة إلدارة ادلعرفة من األفكار النظرية ألخرى ديكن تطبيقها يف الواقع، غري أن األفكار 

 . اجليدة إذا مل يتم ختطيطها وتطبيقها بشكل مناسب سينجز عنها خسائر كبرية بالنسبة للمؤسسة

فادلؤسسات اليومليست مطالبة ومنأجل خلق بيئة عمل تقوم على إدارة ادلعرفة تتحدى العديد من ادلعتقدات والثقافات، 
 إذا ما أرادت مواكبة ادلؤسسات بتطوير قدرات جديدة فقط ولكن أيضا إلجراء تغيريات رئيسية يف سلوك ادلوظفني

  أن التسويق الداخلي Ballantyneويف ىذا السياق افرتض(304، ص2016سارة عمرون، وزلمد الصغري جيطلي، ).العادلية
 & Hume G)خيلق سلسلة من األنشطة اليت تدفع ادلعرفة من ادلستويات الضمنية الفردية إىل مستويات صرحية رتاعية

Hume M, 2015, p24)شلا يعزز من التنفيذ الفعال وادلناسب إلدارة ادلعرفة  (Ahmed P.K & Rafiq M, 

2002, p181). 

 نتائج الدراسة: الفرع األول

 .      على ضوء ما سبق، واستنادا إىل ما جاء يف فصول الدراسة، مت التوصل إىل رلموعة من النتائج النظرية والتطبيقية

 :أوال، النتائج النظرية

وفيما يلي .توصلنا من خالل البحث إىل عدة نتائج سامهت يف حل إشكالية البحث واإلجابة عن تساؤالتو وفرضياتو
 :سوف ضلاول اإلشارة إىل أبرز ىذه النتائج اليت مت تقسيمها إىل قسمني

 النتائج النظرية المتعلقة بإدارة المعرفة .1
  تغريت وجهات النظر للمورد البشري باعتباره قوة ذىنية ومصدر لإلبداع، لذلك أصبحت ادلعرفة من األصول

 .اذلامة يف ادلؤسسات
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  ادلؤسسات تنظر اليوم إىل ادلورد البشري رأمسال، ألن ادلوظفني ىم الذين ديتلكون ادلعرفة التنظيمية اليت ديكن أن
 .جتعلها يف قمة السوق التنافسية

  مل تكن يف السابق إدارة ادلعرفة زلور تركيز خطابات أصحاب العمل وادلديرين يف ادلؤسسات، إال أن االىتمام هبا
يف عصرنا احلايل وخاصة يف األوساط األكادديية بإعتبارىا واحدة من األصول األساسية يف ادلؤسسة وإدارة ىذه 

 .األصول يبدوا إلزاميا يف وقتنا احلاضر، ألهنا مصدر االزدىار واالستمرارية
  إختلف الباحثون يف حتديد مفهوم موحد إلدارة ادلعرفة، ىناك من اعترب إدارة ادلعرفة فن، وىناك من اعتربىا

ادلوجودات )عمليات وىناك من نظر إليها كوظيفة ،وىناك من ينظر إلدارة ادلعرفة بأهنا حتويل ادلوارد الذىنية
إىل سلعة أو خدمة ذات قيمة، وذلك بالبحث عن ادلعرفة واكتساهبا وتوليدىا وادلشاركة هبا ونشرىا  (الفكرية

وبالتايل . وتطبيقها لالستفادة منها يف احلصول على ميزة تنافسية من جهة، وحتقيق قيمة مضافة من جهة أخرى
 .  فإدارة ادلعرفة تعد مرحلة أولية لعمليات اإلبداع واالبتكار

 ظهور سلتلف الدراسات واألحباث اليت تناقش مصطلح إدارة ادلعرفة يف السبعينات، إال أنو أول كتاب بالرغم من
 .Liyod&Sveiby من طرف1987حول إدارة ادلعرفة مت نشره سنة 

 يف التسعينات بدأت ادلؤسسات األمريكية واألوروبية واليابانية ادلعروفة يف تطبيق برامج إدارة ادلعرفة. 
  يشريPillania أن إدارة ادلعرفة نشأت يف ثالث قارات بطرق سلتلفة، فرتكيز إدارة ادلعرفة يف أوروبا على قياس 

األصول غري ادللموسة، أما يف اليابان على خلق معارف جديدة، إال أنو يف الواليات ادلتحدة األمريكية باستغالل 
شلا أدى بانتشار موضوع إدارة ادلعرفة يف كافة أضلاء .ادلعارف وادلعلومات القائمة على استخدام أنظمة ادلعلومات

 .العامل
  ،إن العوامل اذلامة اليت تدفع احلاجة إىل إدارة ادلعرفة ىي االستمرارية، والتمايز التنافسي، وتأثريات العودلة

 .والعمالة
  إن إدارة ادلعرفة ادلتسمة بالفعالية هتدف إىل احلد من األخطاء، وتكرار أقل والسرعة يف حل ادلشكالت، واختاذ

أفضل القرارات مع ختفيض تكاليف البحث والتطوير، وزيادة رضا ادلوظفني وتعزيز عالقات العمالء، وحتسني 
 .اخلدمات
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  ىناك تنوع يف مكونات إدارة ادلعرفة تبعا لكل باحث، وبالنسبة ذلذه الدراسة فقد مت االعتماد على التصنيف
، حيث ذكروا بأن إدارة ادلعرفة تتكون من األفراد،  Bhojaraju G&Edwards J.Sالذي جاء بو كل من 
 .التكنولوجيا، العمليات

 وىي عبارة عن أنشطة كما أن صلاح إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسة يتطلب تنفيذ رلموعة من العمليات األساسية
اكتساب ادلعرفة، خزن ادلعرفة، ادلشاركة بادلعرفة، : تنظيمية مرتابطة، لذلك مت االعتماد على العمليات التالية

 .تطبيق ادلعرفة
 النتائج النظرية المتعلقة بالتسويق الداخلي .2
  مل يعد التسويق يهتم بالسلع فقط وإمنا امتد ليشمل اخلدمات واألفكار، حيث صلد أن مصطلح التسويق

 .الداخلي ينطوي على استخدام مبادئ ومهارات علم التسويق
  تصورات كثرية للتسويق الداخلي ىناك من اعتربه ذترة تسويق اخلدمات ألن جودة اخلدمة ادلقدمة ترتبط ىناك

بآداء ادلوظفني، وآخر من منظور التسويق بالعالقات من خالل الدور الرئيسي الذي يلعبو ادلوظف يف جذب 
العمالء وبناء العالقات معهم، وىناك من نظر لو من منظور ادلوارد البشرية ألمهية دور ادلورد البشري يف تقدمي 
اخلدمات ، وآخرون بأنو حيقق ميزة تنافسية مستدامة من خالل اإلستثمار يف أداء ادلوظفني ، وأخريا ىناك من 

 . جيدونو أنو رلرد إستخدام تقنيات التسويق التقليدي داخل ادلؤسسة
  خلص كل منBerry &Parasuraman أنو فلسفة معاملة ادلوظفني كعمالءمفهوم التسويق الداخلي يف. 
  وضحIshikawa وقد نوقش بشكل غري 1950أن ظهور مفهوم التسويق الداخلي قد لوحظ منذ أوائل ،

 .أول من الحظ أمهية ادلوظفني يف إنتاج أعلى قيمة للعمالءFeltonوكان،مباشر يف أدبيات إدارة اجلودة

  بالرغم من عدم وجود إتفاق على تعريف موحد للتسويق الداخلي، إال أن ىناك إتفاق عام حول مراحل تطوره
ادلرحلة الثانية التوجو ضلو العمالء، وادلرحلة الثالثة إدارة ، يز ورضا العمالء الداخلينيادلرحلة األوىل حتف:وادلتمثلة يف

 .التغيري وتنفيذ اإلسرتاتيجيات

 ،بالتايل ادلهمة األساسية إن اذلدف الرئيسي للتسويق الداخلي ىو معرفة حاجات ادلوظفني والعمل على إشباعها 
 الداخلية، واليت تدعم تطبيق اسرتاتيجيات واإلجراءاتللتسويق الداخلي ىي ادلسامهة الفعالة يف تعزيز األنشطة 

 .ادلؤسسة
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  يرجع الفضل إىل توضيح عناصر ادلزيج التسويقي الداخلي لكل من(Percy& Morgan 1991, Barnes 

من خالل منوذجا يوضح كيفية تطبيق مفهوم ادلزيج التسويقي على التسويق الداخلي، والذي يعتمد (1989
 واليت كمكونات للمزيج (Mc Carthy, 1964)والذي إقرتحو (ادلنتج، السعر، الرتويج، ادلكان) 4Psعلى  

ومع ذلك وبسبب الطبيعة الغري ملموسة للمنتج ادلراد تسويقو، وكذلك .  تسهل من سريورة التغيري التنظيمي
 Booms كل مناقرتحووالذي7Psادلوظفني كعمالء جيب إستخدام ادلزيج التسويقي ادلوسع للخدمات

&Bitner’sبإضافة ثالثة عناصر إىل العناصر األربعة ويصبح ادلزيج التسويقي اخلدمي مؤلف من سبعة عناصر 
 .(ادلنتج أو اخلدمة، السعر، التوزيع، الرتويج، ادلشاركني، الدليل ادلادي، العمليات)
 ىناك تنوع يف .يتطلب التسويق الداخلي لنجاحو رلموعة من األنشطة لتحسني أداء ادلوظفني وحتقيق رضاىم

أبعاد التسويق الداخلي تبعا لكل باحث، وقد مت االعتماد على دراسة العناصر ادلهمة واليت من ادلمكن أن تطبق 
 .(التدريب ، التحفيز، والتمكني،االتصال الداخلي، والتوجو ضلو العمالء)مبؤسساتنا أال وىي 

 :ثانيا، النتائج التطبيقية

  من خالل النتائج ادلتعلقة بتحليل االستبيان، اتضح بأن أفراد العينة يتمتعون مبستويات مرتفعة من إدارة ادلعرفة
،  وتعدختزين ادلعرفة أقوى عملية تعزز (3.800)حيث بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي جلميع عمليات إدارة ادلعرفة

، تليها يف ادلرتبة الثانية  (3.937)من إدارة ادلعرفة بادلؤسسات زلل الدراسة وىذا مبتوسط حسايب يقدر ب 
، ويأيت يف ادلرتبة الثالثة  عملية ادلشاركة (3.872)عمليةإكتساب ادلعرفة وىذا مبتوسط حسايب يقدر ب 

، ويأيت يف ادلرتبة الرابعة عملية تطبيق ادلعرفة حيث بلغ (3.802)بادلعرفة وىذا مبتوسط حسايب يقدر  ب 
شلا يعين بان أفراد العينة موافقني على رتيع عمليات .(3.545)ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ب 

 . إدارة ادلعرفة لكن بنسب متفاوتة
  كما وجد بأن أفراد العينة بادلؤسسات زلل الدراسة يتمتعون مبستويات مرتفعة من التسويق الداخلي، شلا يشري

إىل توافر أبعاد التسويق الداخلي ادلسامهة يف تعزيز إدارة ادلعرفة بادلؤسسات زلل الدراسة ولكن بدرجات متفاوتة، 
حيث يعدبعد التوجو ضلو العمالء ىو أقوى بعد يعرب عن توفر . (3.693)حيث بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي 

التسويق الداخلي ادلناسب لتعزيز إدارة ادلعرفة بادلؤسسات زلل الدراسة وىذا مبتوسط حسايب يقدر ب 
، ويأيت يف ادلرتبة (3.791)االتصال الداخلي وىذا مبتوسط حسايب يقدر ب ، يليو يف ادلرتبة الثانية(4.033)
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، أما التمكني فجاء بادلرتبة الرابعة وىذا مبتوسط (3.701)الثالثة التدريب وىذا مبتوسط حسايب يقدر ب 
 (.3.357)، ويأيت يف ادلرتبة اخلامسة بعد التحفيز وىذا مبتوسط حسايب يقدر ب (3.564)حسايب يقدر ب 

  كما وجد من خالل نتائج مصفوفة االرتباط بني متغريات الدراسة، بأنو توجد عالقة ارتباط قوية وإجيابية بني
حيث بلغت قيمة االرتباط التسويق الداخلي وإدارة ادلعرفة لدى أفراد العينة بادلؤسسات زلل الدراسة، 

وأنو من بني أبعاد التسويق الداخلي صلد التحفيز إحتل ادلرتبة . ( 0.000)عند مستوى الداللة  (0.823)
األوىل من حيث عالقتو بتعزيز إدارة ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

وإحتل التدريب ادلرتبة الثانية  من حيث عالقتو بتعزيز إدارة ادلعرفة، .(0.000)عند مستوى الداللة  (0.822)
(. 0.000)عند مستوى الداللة (0.775)وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

وإحتل االتصال الداخلي ادلرتبة الثالثة  من حيث عالقتو بتعزيز إدارة ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو 
وإحتل التمكني ادلرتبة الرابعة  . (0.000)عند مستوى الداللة (0.677)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

من حيث عالقتو بتعزيز إدارة ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
وإحتل التوجو ضلو العمالء ادلرتبة اخلامسة  من حيث عالقتو بتعزيز . (0.000)عند مستوى الداللة (0.630)

عند مستوى الداللة (0.529)إدارة ادلعرفة، وكانت لو عالقة إرتباط قوية معو حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
(0.000.) 
  تشري قيمة معامل االرتباطRقوة العالقة بني  وىذا يدل على(0.889)للتسويق الداخلي مع إدارة ادلعرفة إىل 

Rبينما بلغ معامل التحديد . ادلتغريين
أي يفسر ادلتغري ادلستقل وىو التسويق  (0.790)  ما يقدر ب 2

شلا يعين بأن ادلتغريات ادلستقلة التفسريية . من التغريات احلاصلة يف إدارة ادلعرفة% 79الداخلي ما نسبتو
 % 79استطاعت أن تفسر  ما نسبتو (التدريب، التحفيز، التمكني، االتصال الداخلي، التوجو ضلو العمالء)

 .  يعزى إىل عوامل أخرى% 21من التغريات احلاصلة يف إدارة ادلعرفة، والباقي 
  ومن خالل نتائج إختبار فرضيات الدراسة مت تأكيد صحة الفرضية األوىل ادلتعلقة مبسامهة التدريب يف تعزيز إدارة

ادلعرفة، كما مت تأكيد الفرضية الثانية ادلتعلقة مبسامهة التحفيز يف تعزيز إدارة ادلعرفة، إال أنو مت نفي الفرضية الثالثة 
وادلتعلقة مبسامهة التمكينفي تعزيز إدارة ادلعرفة، كما مت نفي الفرضية الرابعة ادلتعلقة مبسامهة االتصال الداخلي يف 
تعزيز إدارة ادلعرفة، ومت تأكيد صحة الفرضية الفرعية اخلامسة ادلتعلقة مبسامهة التوجو ضلو العمالء يف تعزيز إدارة 
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وبناء على تلك النتائج مت التأكيد على الفرضية الرئيسية وادلتعلقة مبسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة . ادلعرفة
 .ادلعرفة

 اقتراحات الدراسة: الفرع الثاني

بناء على ما تقدم ذكره يف النتائج السابقة توصلنا إىل وضع رلموعة من االقرتاحات واليت نرى بأهنا من ادلمكن أن تطبق 
 :ادلؤسسات أساليب وشلارسات التسويق الداخلي شلا يساىم يف تعزيز إدارة ادلعرفة، حيث تتمثل يف

  زيادة إىتمام ادلؤسسات بالتدريب والتحفيز والتوجو ضلو العمالء نظرا دلسامهتها يف تعزيز إدارة ادلعرفة، وقيامها
 .التمكني، واالتصال الداخلي:بتحسني كل ما لو عالقة بكل من 

 العمل على زيادة إىتمام ادلؤسسات بالتسويق الداخلي ألنو ديكنها من تعزيز مكانتها يف السوق اخلارجي. 
  كافية للموظفني للتصرف بناء على االعرتاف والشخصية، وادلبادرة يف قضايا العملالسلطة التوفري. 
 تعزيز احرتام الذات للموظفني ألداء مسؤوليات الوظيفة على النحو األمثل. 
 جيب على ادلؤسسات التواصل مع ادلوظفني وتلبية احتياجاهتم لضمان حتقيق رضا العمالء. 
  ضرورة القيام بإصدار اجملالت وادلنشورات وادلطويات الداخلية بشكل مستمر ألن ذلك يوفر للموظفني

 .ادلعلومات اليت تساعدىم على أداء وظائفهم
  العمل على تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وتكوينات للموظفني حول أبرز التوجهات والتقنيات والربامج احلديثة

اخلاصة بالبنوك، وتبادل اآلراء حول ما استجد على الصعيد اإلداري يف العامل وتبادل األفكار واخلربات 
 .وادلمارسات الناجحة

  نشر ثقافة ومفهوم التمكني وخلق بيئة عمل حتقق االستقرار واألمن الوظيفي، واعتبار ادلوظفني مهمني يف حتقيق
 .أىداف ادلؤسسة

 ضرورة تقليل توجو البنوك إىل ادلركزية، من خالل تفويض الصالحيات وإشراك ادلوظفني يف صنع القرارات. 
  التأكيد على قيمة العمل اجلماعي، فيكون كل موظف بادلؤسسة لديو االستعداد الكامل دلساعدة اآلخرين يف

 .كل األحوال
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 آفاق الدراسة: الفرع الثالث

      إن النقائص اليت حيتويها ىذا البحث، سواء من الناحية ادلنهجية أو ادلعلوماتية أو العملية ديكن جتاوزىا من خالل 
 :إقرتاح بعض البحوث الصلازىا يف ادلستقبل

ديكن تطبيق النموذج ادلقرتح يف ىذه الدراسة مع مؤسسات أخرى سلتلفة النشاط، ليتم مقارنة النتائج بينها، ألن  
 .ادلؤسسات ال دتلك نفس القدرة من حيث مسامهة التسويق الداخلي يف تعزيز إدارة ادلعرفة

دراسة أبعاد أخرى للتسويق الداخلي غري اليت مت استخدامها يف ىذه الدراسة، على عمليات إدارة ادلعرفة، ليتم  
مثل دراسة أثر عناصر ادلزيج التسويقي .استكشاف أبعاد أخرى ديكن أن تساىم أكثر يف تعزيز إدارة ادلعرفة

 .الداخلي على عمليات إدارة ادلعرفة
النتائج تقتصر فقط على مخسة بنوك، مبا أنو توجد العديد من البنوك العامة واخلاصة ديكن ادلقارنة بينهما، أيهما  

 . التسويق الداخلي بو فعال ومؤثر على إدارة ادلعرفة
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-وكالة بسكرة-اخلليج اجلزائرنتائج مقياس آرثر أندرسن يف بنك : (16)جدول رقم 164  16 
 17 -وكالة بسكرة-البنك اخلارجي اجلزائرينتائج مقياس آرثر أندرسن ب: (17)جدول رقم 166
 18  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات وصدق حماور أداة االستبيان(:18)جدول رقم 171
 19 (إدارة ادلعرفة) معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور األول (:19)دول رقم ج 173
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 والدرجة الكلية للمحور
التسويق )معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثاين (: 20)اجلدول رقم  175

والدرجة الكلية للمحور (الداخلي  
20 

 21 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ادلتغريات الشخصية والوظيفية: (21)دول رقم ج 177
 22 مقياس ليكارت للحكم على إجابات األفراد: (22)جدول رقم  180
ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية واألمهية النسبية إلجابات : (24)دول رقمج 180

 ر إدارة ادلعرفةأفراد عينة البحث عن عبارات حمو
23 

ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية واألمهية النسبية إلجابات : (24)دول رقمج 185
 ر التسويق الداخليأفراد عينة البحث عن عبارات حمو

24 

 25 معامل االلتواء ومعامل التفلطح دلتغريات الدراسة: (25)جدول رقم 191
 26 إختبار معامل التضخم والتباين ادلسموح به: (26)دول رقم ج 192
 27 مصفوفة االرتباط بني أبعاد التسويق الداخلي مع عمليات إدارة ادلعرفة: (27)دول رقم ج 193
نتائج حتليل تباين  خط االحندار للتأكد من صالحية النموذج : (28)جدول رقم  195

 الختبار الفرضية الرئيسية 
28 

نتائج حتليل تباين  خط االحندار للتأكد من صالحية النموذج : (29)دول رقم ج 195
الفرضيات الفرعيةالختبار   

29 
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(01)الملحق رقم   

   قائمة المحكمين 
أقطي جوىرة.د قسم علوم التسيير جامعة زلمد خيضر بسكرة  01 
بن ساىل وسيلة.أ قسم علوم التسيير جامعة زلمد خيضر بسكرة  02 
قريشي محمد.د قسم علوم التسيير جامعة زلمد خيضر بسكرة  03 
قطاف فيروز.د قسم علوم التسيير جامعة زلمد خيضر بسكرة  04 
خان أحالم.د قسم علوم التسيير جامعة زلمد خيضر بسكرة  05 
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(02)الملحق رقم   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة محمد خيضر بسكرة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية، وعلوم التسيير 
 قسم علوم التسيير

 إستبانةأطروحة دكتوراه
2017/2018  

 

 :(ة)الكريم  (ة)سيدي 

 السالم عليكم ورمحة اهلل

دراسة -مساىمة التسويق الداخلي في تعزيز إدارة المعرفة: نضع بني أيديكم إستبانة خاصة بدراسة عنواهنا
 حتضريا ألطروحة الدكتوراه يف االقتصاد التطبيقي وإدارة ادلنظمات، لذا نرجوا -حالة مجموعةمن المؤسسات 

منكم التكرم بقراءة العبارات بدقة واإلجابة عنها بكل موضوعية وحيادية، علما أن ىذه ادلعلومات ستوىل بالسرية 
ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي، وستكون دقة إجاباتكم ومسامهتكم عونا كبريا لنا يف التوصل إىل نتائج 

 .موضوعية وعلمية

 .ونؤكد بأن ادلعلومات اليت يتم احلصول عليها ىي لغاية البحث العلمي فقط

 .وتتقدم الباحثة بشكركم مسبقا على وقتكم وحسن تعاونكم

 

قحموش إيمان: بن ساىلوسيلة                                                   الباحثة: األستاذة المشرفة  

 

 

 

قحموش إديان.أ  
 مدرسة الدكتوراه يف االقتصاد التطبيقي وإدارة ادلنظمات جامعة بسكرة

Email :imane_gahmouche@yahoo.fr 
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  البيانات الشخصية والوظيفية:القسم االول

.يف ادلكا الذي يناسب إختيارك ( x )نرجوا منكم وضع عالمة   

 الجنس ذكر 
 أنثى 

 
سنة30أقل من -  سنة20من    

  سنة40أقل من - سنة30من  العمر
سنة50أقل من - سنة40من   
  سنة فأكثر50من 
  بكالوريا فأقل 

 
المستوى 
 التعليمي

 ليسانس 
 مهندس 
 دراسات عليا متخصصة 
 ماجستير فأكثر 
   سنوات5أقل من  

أقل من - سنوات5من  مدة الخدمة
سنوات10  

 15أقل من -سنوات10من 
 سنة  

  سنة فأكثر15 
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  محاور االستبيان:القسم الثاني

إدارة المعرفة: المحور األول  

.يف ادلكان ادلناسب الختيارك ( X يرجى اختيار اإلجابة اليت توافق رأيكم حول العبارات بوضع عالمة)  

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة

 عمليات إدارة المعرفة
 وعبارات القياس

 الرقم

إكتساب المعرفة: أوال  
تسهم لقاءاتك ادلباشرة مع اخلرباء وذوي االختصاص      

.بإكتساب ادلعرفة  
1.  

يساعدك اإلطالع على الدراسات واألحباث اجلديدة      
.يف رلال ختصصك يف إكتساب ادلعرفة  

2.  

يعطي البنك ادلوظفني فرصة إكمال الدراسة بغية      
.توسيع معارفهم  

3.  

يقوم البنك باالستعانة خبرباء من خارج البنكلتزويد      
.ادلوظفني بادلعارف واخلربات  

4.  

يشارك البنك يف ادلؤدترات والندوات داخل وخارج      
.الوطن للحصول على ادلعرفة  

5.  

يسعى البنك جلذب الكفاءات ادلتميزة وادلبدعة من      
اجلامعات، ومراكز االستشارات للمساعدة على 

.توليد ادلعارف اجلديدة  

6.  

تخزين المعرفة: ثانيا  
يقوم البنك بتوثيق األفكار وادلعارف اجلديدة      

.ادلبتكرة  
7.  

يعمل البنك على االحتفاظ بادلوظفني الذين ديتازون      
.بادلعرفة واخلربة العالية باعتبارىم خزائن معرفية  

8.  

لدى ادلوظفني اخلربة الكافية اليت دتكنهم من تنظيم      
.ادلعرفة وختزينها واسًتجاعها  

9.  
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يسهل البنك وصول مجيع ادلوظفني إىل قواعد ادلعرفة      
.الذي ديتلكها  

10.  

حيرص البنك على إنشاء مطويات ووثائق خاصة      
.باخلدمات الذي يوفرىا  

11.  

ديتلك البنك برامج حديثة حلماية ادلعرفة من السرقة      
.من داخل وخارج البنك  

12.  

المشاركةبالمعرفة: ثالثا  
يهتم البنك بالتحول من العمل الفردي إىل العمل      

.اجلماعي هبدف نقل وتبادل وتوزيع ادلعرفة  
13.  

يقوم البنك بعقد جلسات لتبادل ونقل ادلعارف      
.واخلربات داخلو  

14.  

ديتلك البنك موقع إلكًتوين للتواصل مع سلتلف      
.ادلتعاملني وتقدمي خدمات للعمالء  

15.  

ديتلك ادلوظفني ادلهارات اليت دتكنهم من حتديد      
.ادلعرفة اليت حيتاجوهنا ومشاركة اآلخرين هبا  

16.  

لدى البنك تسهيالت تكنولوجية خاصة بتوزيع      
.ادلعرفة على ادلوظفني كالربيد االلكًتوين  

17.  

يوفر البنك الوقت واجلو ادلالئم لتبادل ادلعرفة بني      
.ادلوظفني  

18.  

تطبيق المعرفة:رابعا  
دينح البنك لك احلرية يف تطبيق ادلعلومات وادلعارف      

.اجلديدة  
19.  

يعمل البنك على توظيف ادلعرفة من خالل حتويلها      
.إىل خدمات جديدة  

20.  

دينح البنك ادلوظفني فرصة تطبيق معارفهم حىت مع      
.النتائج دون ادلستوى بغية تشجيعهم  

21.  

يتوفر البنك على مستلزمات تطبيق ادلعرفة ادلادية      
.والبشرية  

22.  
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يتم تكرمي ادلوظفني الذين يسهمون بتبادل ادلعرفة      
.وتطبيقها  

23.  

 

التسويق الداخلي: المحور الثاني  

 .  يف ادلكان ادلناسب الختيارك(x)يرجى اختيار اإلجابة اليت توافق رأيكم حول العبارات بوضع عالمة 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 أبعاد التسويق الداخلي
 وعبارات القياس

 الرقم

 التدريب والتطوير: أوال
تطوير ادلهارات وادلعارف حيدث كعملية مستمرة يف      

.البنك  
24.  

.خيصص البنك ادلوارد الكافية من أجل تدرييب       
 

25.  

يقوم البنك بإدارة الربنامج التدرييب للوصول إىل      
.األىداف ادلرجوة  

26.  

حيرص البنك على تطوير مهارايت إلصلاز ادلشاريع      
.مستقبلية  

27.  

يعمل البنك على إشراكي يف الندوات وادلؤدترات      
.والتدريب خارج الوطن  

28.  

يقدم يل البنك الدعم لتطوير مهارايت ومعاريف من      
.أجل حتقيق األىداف التنظيمية  

29.  

مت إحلاقي بعدد من الربامج التدريبية لصقل مهارايت      
.كموظف  

30.  

يقوم البنك بتدرييب كلما أضاف مناىج عمل      
.جديدة  

31.  

التحفيز : ثانيا  
يرتبط دخلي والزيادات السنوية بشكل كبري دبؤىاليت       32.  
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.وأدائي  
.أحصل على حوافز، عند تقدديي أفكار جديدة       33.  

يقدم البنك حوافز مادية ومعنوية تساعد على إصلاز      
.العمل بفاعلية  

34.  

يقوم البنك بتقديري من خالل تقدمي احلوافز ادلعنوية      
.كشهادات التقدير  

35.  

يعترب البنك تلبية مطاليب ضرورة ال تقل أمهية عن      
.تلبية مطالب العمالء  

36.  

يقوم البنك بتقدمي مرتبات مناسبة مقارنة مع غريه من      
.البنوك األخرى  

37.  

يعترب مستوى األداء و الكفاءة يف العمل ادلعيار      
.األساسي لتقدمي احلوافز يف البنك  

38.  

التمكين: ثالثا  
.يثق البنك يف مهارايت دلمارسة عملي بفعالية       39.  

.لدي احلرية التامة يف التواصل مع االدارة العليا       40.  

أقوم بادلشاركة يف إختاذ القرارات ادلتعلقة بأعمال      
.البنك  

41.  

يتاح يل احلرية يف حتديد األسلوب ادلناسب إلصلاز      
. أعمايل  

42.  

.أشعر دبرونة يف تطبيق التعليمات       43.  

.يأخذ البنك أرائي ومقًتحايت بعني االعتبار       44.  
االتصال الداخلي: رابعا  

يقوم مسؤويل ادلباشر بإبالغي مسبقا بأي تغيري يف      
.أسلوب العمل  

45.  

ادلسؤولون يهتمون بأحوال عملنا، وادلشاكل اليت      
.نواجهها  

46.  

يتاح يل حرية االتصال وتبادل ادلعلومات عرب سلتلف      
. ادلستويات  

47.  
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أحصل على ادلعلومات اليت أحتاجها بسهولة يف      
.البنك  

48.  

يعمل البنك بإعالمنا حول التطورات اليت حتصل يف      
.طبيعة العمل  

49.  

ينظر البنك للموظفني على أهنم وسيلة لنقل      
.ادلعلومات  

50.  

.ديكن يل مقابلة رئيسي يف العمل عند احلاجة       51.  
 التوجو نحو العمالء:خامسا

.أستمتع يف عملي أثناء خدمة العمالء       52.  

أقدم اخلدمة للعمالء يف الوقت ادلناسب وبالشكل      
.ادلطلوب  

53.  

.يسعى البنك لتحقيق رضا عمالئو       54.  

.يعتمد البنك على آراء العمالء لتحسني خدماتو       55.  

.يبين البنك عالقات مستمرة مع عمالئو       56.  

.حيتفظ البنك بكل ادلعلومات ادلتعلقة بعمالئو        57.  

.اذلدف النهائي لوظيفيت ىو تلبية حاجات العمالء       58.  

 

 

 

 

 

 

 شكرا جزيال على وقتكم وعلى حسن تعاونكم
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(03)الملحق رقم   

 دليل المقابلة

 -بسكرة–جامعة محمد خيضر 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير
 تاريخ المقابلة               مؤسسة االنتساب                      الرتبة                                       المؤىل العلمي

...............                           .................                    ................               .............. 

 

 األسئلة

 ىل تعترب ادلورد البشري بالبنك رأس مال قائم على األفكار واخلربات؟/1

...................................................................................................... 

ىل تعد عملية مجع ادلعلومات يف البنك عملية مستمرة، ألجل حتديد طرق جديدة للقيام دبختلف األنشطة /2
 وتطويرىا؟

..................................................................................................... 

 ىل حتافظون على ادلوظفني الذين ديلكون معارف شليزة دلواجهة التحديات اخلارجية؟/3

...................................................................................................... 

 ىل ترى بأن تطبيق األفكار وادلعارف احلديثة ديكن البنك من اإلبداع واالبتكار؟/4

...................................................................................................... 

 ىل هتتم دلتطلبات ادلوظفني وأنشطتهم بالبنك؟ وىل حتاول إشباعها؟/5
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...................................................................................................... 

 

 ىل يتم تدريب ادلوظفني بالبنك لتنمية مهاراهتم يف التعامل مع العمالء وكيفية خدمتهم بشكل يرضيهم؟/6

...................................................................................................... 

ما ىي الوسائل التحفيزية اليت يستخدمها البنك لتشجيع ادلوظفني على تقدمي خدمات ذات جودة تساىم يف /7
 حتقيق رضا العمالء؟

...................................................................................................... 

 ىل دتنح للموظف الفرصة يف صنع القرارات ادلؤثرة على العمالء دون وجود رقابة؟/8

...................................................................................................... 

 ىل تتواصل مع ادلوظفني بصفة مباشرة ألجل توفري اخلدمة مع اجلودة ادلطلوبة؟/9

...................................................................................................... 

 ىل يسعى البنك إىل تقدمي خدمات موافقة حلاجات ورغبات العمالء؟/10

...................................................................................................... 

ىل تنظر لالستثمار يف برامج التدريب تكاليف أو إيرادات؟ وىل ترى بأن ذلك ساىم يف تعزيز معارفهم /11
 ومهاراهتم يف وظائفهم؟

...................................................................................................... 

 ىل تقدم كفاءات للموظفني على األداء ادلميز يف خدمة العمالء؟ وىل إنعكس ذلك على مستوى معارفهم؟/12

...................................................................................................... 

 ىل تتحصلون على معلومات حول السوق؟ وىل ساىم ذلك بتزويدكم دبعلومات حول العمالء؟/13
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...................................................................................................... 

 ىل منح االستقاللية للموظفني ساىم يف تطوير وتعزيز مواىبهم ومعارفهم؟/14

...................................................................................................... 

ىل تتواصل مع ادلوظفني يف البنك دلعرفة انشغاالهتم وإيصال ادلعلومة ذلم دبختلف ادلستويات؟ وىل ساىم /15
 ذلك يف خلق وتطبيق معارف جديدة؟

...................................................................................................... 

 


